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ECONOMIA & FINANÇAS

Foto: Marco Charneski

Agronegócio representa 60%
das contratações do BRDE
Fotos: banco de imagens PEXELs

WILSON BLEY

Presidente do Banco Regional de
Desenvolvimento do Extremo Sul
“Traçamos perfil menos sisudo
e mais acessível à sociedade”.

SUPERANDO METAS - O aporte de investimentos destinados aos produtores rurais ultrapassou o montante de R$ 638 milhões.

Foram injetados R$ 151 milhões às cooperativas
de produção ano passado; região Oeste recebeu
29% dos financiamentos nesse período
O Banco Regional de Desenvolvimento do
Extremo Sul (BRDE) superou todas as expectativas de contratações em 2021, com
uma carteira de crédito que o colocou
entre as 500 empresas maiores do Sul do
Brasil e terceira instituição financeira da região, conforme divulgado no evento “500
Maiores do Sul”, do Grupo Amanhã, realizado em novembro passado.

Nos últimos cinco anos, o BRDE financiou
mais de um bilhão em investimentos na
produção agropecuária paranaense. O
Agronegócio, que inclui agroindústrias e
outras empresas do setor, representa cerca
de 60% da carteira do banco.
Em 2021, os contratos no Paraná totalizaram R$ 1,4 bilhões, com 29,5% desse valor
foi destinado à produção agropecuária e

R$ 151 milhões a investimentos das cooperativas de produção.
Ainda, deste total, 29% dos financiamentos
foram contratados para projetos na região
Oeste do estado.
Além disso, o banco equalizou os desafios
da pandemia e bateu a meta histórica no
ano passado, com R$ 4,14 bilhões de contratos nos estados de atuação (Paraná,
Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato
Grosso do Sul), ano em que completou 60
anos de sua fundação. Em 2013 era registrada a melhor marca até então, quando as
aplicações chegaram a R$ 3,76 bilhões.

Banco do Agricultor Paranaense
O projeto de irrigação de 97 hectares de plantação de laranja em Paranavaí, na propriedade de Vilmar Pasquali recebe assistência
técnica de profissionais da UNICAMPO, que
é uma cooperativa que presta esse serviço.
Os recursos foram financiados pelo BRDE via

Banco do Agricultor Paranaense, com convênio do Sicredi. Houve a aquisição de dois
sistemas de irrigação por gotejamento, que
introduz a tecnologia para o produtor rural,
elevando seu status para empresário inovador.

Foto: João Gabriel de Jesus

CENTRAL DE CONTROLE - que faz o bombeamento, puxando a água da represa para a irrigação
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O técnico em Agropecuária que dá suporte
ao projeto, José Gabriel Jesus, contou que
em 2021 Vilmar o procurou no escritório UNICAMPO com a proposta em mãos. “A partir
disso fomos atrás de recursos e chegamos até
o BRDE para fazer esse financiamento, através
do Banco do Agricultor, com subvenção de
taxas de juros para irrigação e outras ações.
Já está em funcionamento e é de extrema
importância essa irrigação, porque na cultura do citrus, seu desenvolvimento depende
de água, para enchimento do fruto, floração
e no atual cenário, com muitas intempéries
climáticas, ele desvia de problemas como a
seca, além de maior produtividade”, analisa
o técnico. “Essas linhas de financiamento são
importantes ao desenvolvimento da Agricultura, tanto para seu Vilmar como para outros
produtores rurais, pois com o acesso a essas
operações, ele consegue se desenvolver e aumentar sua demanda”, concluiu.

O aporte de investimentos destinados aos
produtores rurais foi de R$ 638 milhões.
“Firmamos parcerias com cooperativas
de crédito, em operações de segundo
piso, que nos dá uma pulverização desses
recursos, uma redução do tíquete médio,
traçando um perfil menos sisudo e mais
acessível às necessidades da sociedade”
– detalhou o presidente do BRDE, Wilson
Bley Lipski.
Ações em destaque – Ainda em 2021, o
BRDE e Sicredi realizaram 2.236 contratações, totalizando R$ 68 milhões. O ticket
médio é de R$ 30 mil, sendo a maioria fi-

nanciamentos pelo Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura
Familiar).
A inserção no Plano nos anos 2020/21,
permitiu ao BRDE a equalização de juros
a pequenos e médios agricultores, usando
recursos próprios.
Há quase um ano em parceria com a Fomento Paraná, o BRDE lançou o Banco do
Agricultor Paranaense, para incrementar
as estratégias do Paraná com o agronegócio mundial e teve repasses que somaram
mais de R$ 60 milhões desde a sua criação.
Foram 373 projetos apoiados no estado.

PRESIDENTE DA COPACOL FALA SOBRE
PARCERIA COM BRDE
Uma das principais cooperativas agropecuárias do Brasil, a Copacol tem o apoio do
BRDE na ampliação do abatedouro de aves
em Cafelândia. De acordo com o projeto, a
capacidade de abate foi incrementada com
a média de 380 mil aves diárias, em execução desde 2018 e com aportes de recursos
do banco em diversas etapas.
Outro investimento recente, se trata de
aquisição de equipamentos para cortes,
automação e embalagem de congelados.
O contrato com o BRDE ainda contempla
construção de depósitos de calcário com
1,5 mil metros quadrados e substituição de
máquinas de limpeza na unidade Central
Santa Cruz. Todo esse incremento impacta

na melhora da logística de recebimento e
entrega de calcário e no beneficiamento
de grãos.
O diretor-presidente da Copacol, Valter Pitol prestou seu depoimento sobe o financiamento com o BRDE:
“Para crescer e oferecer oportunidades é
preciso planejar e investir continuamente.
Em nosso Planejamento Estratégico contamos com a importante parceria do BRDE,
participando da expansão da Cooperativa e
garantindo melhores resultados a cada um
dos nossos 6,7 mil cooperados. Em 2021
atingimos R$ 7,9 bilhões em faturamento
e temos a meta de chegar a R$ 10 bilhões
até 2025, diversificando as atividades em

BRDE – BANCO REGIONAL
DE DESENVOLVIMENTO
DO EXTREMO SUL
https://www.brde.com.br/
Instagram:
@brdeoficial
Facebook:
https://www.facebook.com/brdeoficia.

grãos, aves, suínos, leite e peixes, sempre
com o compromisso de produzir alimentos com excelência. Além disso, o apoio do
BRDE aos nossos produtores, financiando
projetos de obras e melhorias, é fundamental para o desenvolvimento e a evolução
das propriedades.
O mais recente investimento feito em parceria com o BRDE na Unidade Industrial de
Aves possibilita melhorar as condições de
operação e aumentar a geração de emprego. Com esse apoio temos a segurança de
continuar investindo, gerando desenvolvimento a todos, seja no campo ou na cidade. É uma relação de confiança de décadas,
com grandes metas pela frente, que serão
alcançadas graças à parceria com o BRDE”,
finalizou Pitol.
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EXCLUSIVO

GENERAL MOURÃO

BRASIL: Um vice-presidente de fato e de direito
“Na segurança pública temos quatro vetores: O primeiro vetor é a nossa
legislação; nossa lei é leniente. O cidadão mata uma pessoa e cinco anos
depois já está na rua. A família ainda está chorando pelo morto. Policial
então, se é morto é pior que cachorro, não tem família, não tem nada. Nós
temos que endurecer a legislação, o crime não pode compensar.”
“O sistema prisional não pode ser nem uma
masmorra medieval, onde está misturado ladrão de galinha com bandido de alta periculosidade e nem colônia de férias, com visita
íntima e jogo de bola. Um marginal que matou precisa estar isolado pagando a sua pena.
E a polícia tem que estar valorizada com aparato policial, com tecnologia, integração e
respeito ao trabalho executado pela polícia.”
Este foi o tom de uma palestra do General
Hamilton Mourão, vice-presidente da República que a revista Nova Fase destaca com
exclusividade.
Nova Fase - General, vamos iniciar falando
de questão social, por que se nós não falarmos sobre isso, tudo será enxugar gelo. Qual
a sua visão estratégica?
General Mourão - Todas as periferias, que
o pessoal adota o eufemismo chamando de
“Comunidade”, como as favelas, precisam
ter casa com número, água encanada, luz
elétrica e esgoto. Tem que ter escola de ensino integral para que os pais que saem para
trabalhar deixem o filho lá e não à mercê de
traficantes, além de um posto de saúde que
funcione. Se nós não trabalharmos nisso, será
sim, um eterno enxugar de gelo. E aí entram
os vetores educação e saúde, que são responsabilidade do Estado. Segurança pública
se baseia nisso.
Nova Fase - O governo deve se pautar pelos
pilares da civilização ocidental?
General Mourão – Sem dúvidas e o primeiro
deles é o pacto de gerações, que é a passagem do bastão, e estava sendo rompido com
o sistema previdenciário que nós tínhamos,
porque a geração mais nova não ia ter direito
a nada, ia pegar um país em frangalhos.
Nova Fase - Democracia é portanto...?
General Mourão - Por mais imperfeito que
seja o sistema democrático, já dizia Winston
Churchill, é o melhor de todos. É onde vamos
discutir, na eterna busca do equilíbrio entre
as Nações do bem e da prosperidade.
Nova Fase - Como o Sr., vê o capitalismo?
General Mourão - Com a visão da quebra da
desigualdade, da saída da armadilha da renda
média, como sistema da liberdade de empre6 | Nova Fase

endimento, onde o governo é o indutor e dá
o campo aberto, dá as armas para que as pessoas busquem o melhor para si e para o país.
Nova Fase - A lei vale para todos?
General Mourão - Não pode ter Silva mais
igual que os outros Silvas. Silva cometeu um
crime, Silva vai preso. É assim que tem que
funcionar. E a sociedade civil forte precisa
cobrar de quem foi eleito. País que não tem
sociedade civil forte não funciona. Não adianta no dia da eleição apertar o botãozinho e
ir embora pra casa, reclamar no boteco, reclamar na rede social... vamos apresentar as
ideias, vamos reunir grupos de debate. É isso
que caracteriza os países mais fortes. Nos países que perderam seu elã, a sociedade civil
foi embora.
Nova Fase - E qual o legado que o atual governo vai deixar?
General Mourão – Uma política de estado
para que o país tenha um rumo, independente do governo que assuma. O presidente Bolsonaro quer deixar políticas de Estado e não
de governo. Política de governo é “eu me dou
bem aqui por dois ou três anos e o resto que
se lasque”. Não é dessa forma.
Nova Fase - Vale lembrar que todo mundo
quer mudança, mas quem é que quer mudar?
General Mourão - Todos nós teremos que
mudar, porque o mundo mudou. Se falta estímulos e condições, vamos buscar a fórmula
certa para cada setor da sociedade.
Nova Fase - Pontos discutíveis da CF/88?
General Mourão - Vamos lembrar que até
1988 todos os nossos funcionários eram CLT
e com uma canetada todos passaram para o
regime atual, sem ninguém nunca ter contribuído. É um dos pacotes que estamos devendo lá atrás.
Nova Fase - Mas a “propalada” reforma administrativa vai englobar também a redução
do número de carreiras e nós temos mais de
cem. Como agir?
General Mourão - O cidadão está na carreira
“X”, e eu estou com falta na carreira “Y”, mas
ele não pode trabalhar lá porque o memorial
descritivo dos trabalhos dele não permite. Ou
seja, ele foi contratado para datilógrafo, mas

ele não pode varrer o chão e eu tenho que
contratar outra pessoa para varrer o chão. É
algo impensável para iniciativa privada, mas é
o que ocorre no setor governamental. Temos
que passar pela reforma administrativa.
Nova Fase - Uma saída para as estatais?
General Mourão – Privatização já; nós temos
hoje em torno de 148 estatais que podem ser
ou vendidas, ou fechadas, ou então transformadas em empresas de capital misto ou
aberto. É o processo que vem sendo trabalhado pela equipe do ministro Paulo Guedes.
Nova Fase - Como o Sr., analisa a atuação do
Congresso Nacional?
General Mourão – A começar por uma desvinculação e desobrigação dentro do orçamento, de modo que o Congresso tenha a
palavra final para onde vai ser direcionado o
recurso. Hoje 96% do orçamento está carimbado, e quando vai para o Congresso, só se
pode manejar 4%. Eles [o Congresso] precisam ter a liberdade para direcionar e colocar
em um ano mais recursos na educação, em
outro mais recursos na saúde, de modo que
os representantes realmente cumpram o papel para o qual foram eleitos. É outra parte da
busca pelo equilíbrio fiscal.
Nova Fase - Vamos para a coluna da produtividade. Por que nossa produtividade é baixa?
General Mourão - É o chamado custo Brasil.
Começa com o a questão da reforma tributária, que vamos ter que levar ao Congresso.
Hoje existe uma proposta no Senado, uma
proposta na Câmara e existem as ideias do
Governo. A visão é que se crie uma comissão
mista de Senado e Câmara, que analise esse
pacote todo e seja colocado em votação.
Nova Fase - O pacote seria em duas fases?
General Mourão – Pode ser. Primeiro reorganizar o sistema, que é caótico. Para terem
uma ideia, temos mais de 5.700 legislações
diferentes sobre tributos. A cada dia o secretário da Receita Federal assina duas ou três
instruções normativas. É o paraíso do advogado tributário, mas quem trabalha, investe e
produz sofre com isso. Temos que simplificar.
Nova Fase - E na segunda fase?
General Mourão – O mais importante é simplificar e aumentar a base de pagamento, vamos lembrar dos 400 bilhões de sonegação/
evasão. Se nós reduzirmos a taxa, todos pagam e o caixa aumenta significativamente.
Nova Fase - Na questão das concessões,
como entra a infraestrutura?
General Mourão - O Estado hoje não tem

ANTÔNIO HAMILTON MARTINS MOURÃO - fala de tudo e conhece como poucos os meandros do Brasil atual
recursos para investir onde precisa ser investido. Nem o Estado federal, nem os governos
dos Estados e tampouco as Prefeituras. Então
temos que atrair os parceiros privados.

Um passo importante foi a legislação da liberdade econômica, que permite que pequenos
e médios negócios comecem a funcionar sem
precisar de 52 alvarás.

Nova Fase - Como fazer isso?
General Mourão - Primeiramente é preciso
ter um bom projeto. Infelizmente, por muito tempo no nosso governo, ninguém sabia
o que era projeto; legislação eficiente, outro
ponto a ser discutido com o Congresso. Nós
temos que ter uma legislação mais acelerada
para que em um projeto de concessão de duplicação, por exemplo, as empresas que participassem da concorrência já viessem com um
projeto analisado por nossos engenheiros,
onde aquele que é mais barato e mais eficiente é o que vence.

Nova Fase - E qual é a palavra de ordem?
General Mourão - Que o governo tem que
provar que a pessoa está errada e não ela
provar que está certa. Temos que inverter a
lógica da equação. É muita burocracia, temos
que desregulamentar e ter abertura comercial usando inclusive as redes sociais disponíveis.

Nova Fase - E qual o ponto central para atrair
parceiros privados?
General Mourão - A confiança é fundamental. Tivemos um exemplo anos atrás na cidade do Rio de Janeiro, onde o prefeito estava
em discussão com a empresa que explorava o
pedágio na Linha Amarela e ao invés de discutir na justiça, foram com retroescavadeiras e
derrubaram todos os postos de pedágio.
Nova Fase - Qual é a empresa que vai investir em uma cidade dessa?
General Mourão - Então. É preciso ter confiança, na economia isso é fundamental. Uma
das grandes finalidades do governo do presidente Bolsonaro é que as pessoas voltem a
ter confiança nas instituições, nos governos,
no Legislativo. É como a vida de marido e
mulher: se um não tem confiança no outro, o
casamento naufraga.
Nova Fase - Sua análise sobre desburocratizar e desregulamentação?
General Mourão - Aqui, setores do governo
criam dificuldades e vendem facilidades, essa
é a situação que ocorre. Vai ter sempre um
burocrata com um carimbo para dificultar.

Nova Fase - Como explicar que o Brasil só
tem 1,2% do comércio mundial?
General Mourão - Analisamos a inserção de
um país no comércio mundial da seguinte
forma: vendo a quantidade do que se produz no país com insumos de fora, e o que se
produz fora com insumos daqui. Nós produzimos pouca coisa aqui no Brasil com insumos
vindos de fora, e exportamos matéria prima
para que todos produzam lá fora e depois nos
vendam. Temos que nos inserir nas grandes
cadeias de valor agregado e vendermos conhecimento.
Nova Fase - Mesmo sendo um crescimento
lento que tem que ser sustentável?
General Mourão - Temos que romper a armadilha da renda média, a qual estamos presos desde o século passado, por todos esses
quesitos que pontuei, e olhar para o grande
problema do século XXI que é o meio ambiente. Existe um estigma em cima do nosso país
que não é verdade. No Brasil 88% da nossa
energia é renovável, é hidrelétrica, eólica, solar, biomassa e o resto do mundo só tem 25%.
Ou seja, o resto do mundo queima petróleo e
carvão e nós somos os culpados pela poluição e degradação do meio ambiente.
Nova Fase - Mas o Brasil tem uma legislação
avançada nesse sentido, o Sr., concorda?
General Mourão - Sim. Aí vem a questão da

Amazônia, onde mais da metade do bioma
amazônico é área protegida: ou é área de
proteção ambiental ou é terra indígena. Nos
outros 46%, só 20% pode ser explorada, os
outros 80% têm que ser preservados. É isso
que tem que ser mostrado, e tudo aquilo que
é ilegal deve ser coibido. A Amazônia não é
um lugar simples, é uma extensão enorme
onde existe garimpeiro, madeireiro, grileiro,
ONG’s e os estados são muito grandes.
Nova Fase - Seria o caso do Pará com sua
capital na distante Belém, que não consegue
controlar o que ocorre na BR 163 ao sul de
Altamira, por exemplo?
General Mourão - A mesma coisa ocorre no
estado do Amazonas, mas lá não tem rodovia, só se sai de Manaus de barco ou de avião.
Mas estamos trabalhando para concluir a
rodovia Transamazônica e mudar completamente o perfil da região com mais segurança.
Nova Fase - Como um privilegiado que conhece bem a região amazônica, o que pode
nos dizer?
General Mourão - Eu morei dois anos no
noroeste do Amazonas, na fronteira com a
Colômbia e Venezuela, em São Gabriel da Cachoeira. De lá para Manaus eram três dias de
barco rio abaixo e quatro dias rio acima, ou
então duas horas de avião. Então são essas
ideias sobre a questão do meio ambiente que
precisam ser passadas e eu sei que o Brasil
pode e deve ser considerado um exemplo de
preservação do meio ambiente.

ANTÔNIO HAMILTON MARTINS MOURÃO
GCMM • GCRB • GCMD (Porto Alegre, 15
de agosto de 1953) é um general da reserva
do Exército Brasileiro e político filiado ao Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB).
Desde 2019 é o vice-presidente do Brasil.
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Visite nosso
estande e a Vitrine

Agroecológica no

Show Rural

Brasil: Um país verde!

TEMPO DE TRANSFORMAÇÃO
No momento em que Cascavel reúne as mais importantes cabeças
e da mesma forma os equipamentos mais avançados do agronegócio, vale lembrar que, nos últimos 50 anos o Brasil saiu de importador de alimentos para grande exportador, abastecendo e alimentando mais de 1,2 bilhão de pessoas em todo o mundo.
São duas super safras da principal commoditie, soja e milho:
quase 500 milhões de toneladas de grãos numa lista enorme de
variedades, 254 milhões de cabeças de gado, 8,7 bilhões de aves,
41 milhões de suínos.
O agro representa bem mais de um terço do PIB e praticamente
metade das exportações na balança comercial do país.
Um em cada três empregos vem do agronegócio.
O Brasil usa somente 9% de suas terras para agricultura, 21,2%
para pecuária e ainda não chega aos 30% do território brasileiro
para produzir a variedade de alimentos necessários para a demanda.
Temos 66% do território brasileiro preservado, somente os produtores rurais preservam 25,6% do Brasil.
O Brasil tem 97% da biodiversidade do planeta. O Brasil tem 2 trilhões de dólares imobilizados a serviço da preservação do planeta.
Temos o equivalente a 15 anos de produção industrial americana
em estoque de carbono desempenhando papel fundamental na
mitigação das mudanças climáticas.
Em 2030 (isto é, dentro de oito anos) teremos 1 bilhão a mais de
pessoas no mundo segundo a ONU. O Brasil sabe da sua responsabilidade na preservação ambiental e na segurança alimentar do
planeta. Temos o potencial para dobrar nossa produção utilizando
a mesma área atual.
Queremos sair de 7% para 10% do mercado de exportação global.
O ministério da agricultura simplificou normas e processos, desburocratizou para sermos mais competitivos internacionalmente,
e liderou um pacto pela integridade no setor agropecuário brasileiro.
O mundo cresce e tem pressa. Nós temos terra, clima e água, mas
precisamos de mais tecnologia para alavancar tanto a qualidade
como ampliar a força do produtor rural que são as bases do alimento seguro e sustentável para o Brasil e para o mundo.
O Brasil fez e está fazendo a sua parte: temos a legislação ambiental mais completa do planeta e queremos que o mundo reconheça esse esforço.
O povo brasileiro e o agronegócio, realmente agradecem e podem
mais. Eventos como este do Show Rural, serve também para despertar a consciência da grande responsabilidade de cada um com
o amanhã.
Vamos juntos nesta transformação?
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ECOPARQUE, encanta Presidente Bolsonaro
de investimentos
na região de
Foz do Iguaçu

A Copel está realizando obras de reforço no
sistema elétrico que abastece Foz do Iguaçu
e cidades vizinhas. Até o final do ano, serão
investidos mais de R$ 1 milhão somente na
rede de distribuição de energia que abastece
a cidade. Outros R$ 37 milhões serão investidos em subestações.
Foz do Iguaçu receberá o reforço de 40 novos transformadores. Os equipamentos serão
instalados nas ruas para ampliar a capacidade
de abastecimento de energia nas residências,
melhorando a confiabilidade no fornecimento de energia elétrica.
Além dos novos transformadores, a Copel vai
realizar, ao longo do ano, a substituição de
parte dos cabos por modelos protegidos, o
que evita desligamentos ao entrar em contato com galhos ou outros objetos, e a manutenção preventiva na rede de energia, como
a realização de podas.
NOVAS SUBESTAÇÕES
Próximo à Foz do Iguaçu, a Copel está investindo mais 37 milhões em duas novas subestações, que vão reforçar o sistema de distribuição de energia de todo o entorno. São
Miguel do Iguaçu, a 40 km de Foz, vai receber
uma subestação de 138 mil volts e está prevista para entrar em operação ainda no primeiro semestre deste ano. Em Serranópolis,
a 73 km do município, está sendo construída uma unidade de 34,5 mil volts, que ficará
pronta ano que vem.
Os novos empreendimentos vão ajudar a fortalecer a qualidade do fornecimento de energia para os municípios e para o setor produtivo da região.
PRAZO PARA VOTAR
Termina no dia 4 de maio, pouco mais de 03
meses, o prazo para regularizar o título eleitoral, ou mesmo solicitar a primeira via do
documento, em tempo para votar nas eleições de outubro. O procedimento é simples,
rápido e pode ser feito pela internet, com o
sistema Título Net.
SAFRA
A Conab divulgou a estimativa para a safra
2021/22 de grãos, em que prevê produção de
284,4 milhões de toneladas. A cifra representa crescimento de 12,5% em relação à safra
2020/21, o equivalente a 32 milhões de toneladas. A previsão, contudo, foi reduzida em
relação à terceira estimativa, que tinha sido
de 291,1 milhões de toneladas.
10 | Nova Fase

CHEGOU INSTIVO®

FIM DE JOGO PARA AS LAGARTAS.

24ª Conferência Estadual Espírita reúne
conferencistas de renome internacional
A abertura será na sexta-feira (11), às 19h45,
com conferência do orador espírita Divaldo
Pereira Franco (BA). No sábado (12) e domingo (13) haverá seminários e palestras pelos
conferencistas Alberto Almeida (PA), Alessandro Viana Vieira de Paula (SP), Divaldo Pereira
Franco (BA), Jorge Godinho Barreto Nery (DF)
e Sandra Borba Pereira (RN).
DADOS DOS CONFERENCISTAS
Alberto Almeida
Natural de Belém, no Pará.
Colabora com a União Espírita Paraense, é diretor da Associação Médico-Espírita do Pará e
do Jardim das Oliveiras.



DECISIVO NO CONTROLE DAS LAGARTAS,
IMBATÍVEL CONTRA AS SPODOPTERAS.

Há 70 anos, em parceria com Nilson de Souza
Pereira, fundou a Mansão do Caminho, cujo
trabalho de assistência social a milhares de
pessoas carentes da cidade do Salvador tem
conquistado a admiração e o respeito da
Bahia, do Brasil e do mundo. A ela destina o
produto da venda dos seus livros.
Suas palestras, iniciadas em 1947, somam
mais de 13 mil, em sessenta e cinco países.
Idealizador do Movimento Você e a Paz, em
1998, presente hoje no Brasil e no Exterior.
Os títulos e homenagens recebidos são inúmeros, sendo a mais recente a ofertada pelo
Senado Federal, Comenda Zilda Arns, que lhe
foi entregue em 20 de dezembro de 2021.

Alessandro Viana Vieira de Paula
Juiz de Direito.
Membro da ABRAME (Associação Brasileira
dos Magistrados Espíritas).

www.portalsyngenta.com.br


   



FORMULAÇÃO OPT QUE
INTENSIFICA A EFICÁCIA
E PROLONGA O CONTROLE.

PARA RESTRIÇÃO DE USO NOS ESTADOS, CONSULTE A BULA.
CLASSIFICAÇÃO TOXICOLÓGICA 4 - PRODUTO POUCO TÓXICO.
CLASSIFICAÇÃO AMBIENTAL: II - PRODUTO MUITO PERIGOSO.

Jorge Godinho Barreto Nery
Expositor espírita desde 1983, divulgando o
Espiritismo em diversos países. Membro do
Conselho Superior e Presidente da Federação
Espírita Brasileira – FEB.
Sandra Borba Pereira
Doutora de Fundamentos da Educação, pela
Universidade Fed. do Rio Grande do Norte.
Divaldo Pereira Franco
É um dos mais consagrados oradores e médiuns da atualidade.
Psicografou mais de 250 obras, que alcançaram mais de 10 milhões de exemplares, com
vários títulos traduzidos para 17 idiomas.

SERVIÇO / INFORMAÇÕES:
24ª Conferência Estadual Espírita
Tema: Esperanças e Consolações
Data: 11/03 às 19h45; 12/03 das 8h30 às 20h
e 14/03 das 9h às 13h30.
Local: www.youtube.com/canalfep
Federação Espírita do Paraná
Telefone (41) 3223-6174 ou
momento@momento.com.br

©Syngenta,
05.945-2022
©Syngenta,
5977-2022.

COPEL: 38 Milhões

O empresário Chico Simeão e
diretores da Ecoparque, foram
recebidos pelo Presidente Jair
Bolsonaro, pelo presidente da
CEF, seu vice, Jair Mahal e pelo
Secretário geral do Ministério do
Desenvolvimento Regional além
do Deputado Ricardo Barros.
Segundo Simeão, “Gostaram
muito do projeto e farão o possível para nos atender. Quando
retornamos para Curitiba, o
vice-presidente da CEF, com o
Diretor de Crédito Imobiliário já
nos ligaram informando que instruíram a regional da CEF de Curitiba a interagir conosco para elaborar o projeto de financiamentos que será levado para o CCFGTS - Conselho
Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, para negociação das condições que
pedimos para os compradores de sua primeira casa”.
Afirma ainda o empresário Chico Simeão, que: “em junho iremos inaugurar as obras civis da
fábrica e no final deste ano iniciaremos as operações da “fábrica de prédios” de Cascavel,
que será o modelo para todas as demais cidades do Brasil”.
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AQUI TEM DONO
RORAIMA

Governo entrega
títulos rurais a prova
de fraude e atrai
investidores

Os novos títulos entregues pelo governador
Antonio Denarium estão sendo impressos em
papel moeda, com dispositivos de segurança como marca d'água exclusiva, xilografia,
numeração tipográfica sequencial e imagem
latente. O objetivo da alteração dos documentos emitidos pelo governo de Roraima é
impedir fraudes e adulterações.

A expectativa é que mais de 5 mil títulos sejam distribuídos em áreas rurais em 13 municípios do Estado. Para o governador Antonio
Denarium, este é um marco na história da
regularização fundiária de Roraima.
“Este processo traz esperança para as pessoas que sonham em ter o título definitivo de
suas propriedades a prova de fraudes e assim

poder ir a um banco e fazer um financiamento e abrir o seu próprio negócio. O Governo
do Estado quer levar mais dignidade à vida
das pessoas”, pontuou o governador.
Denarium destacou ainda que esse trabalho
de regularização fundiária é o maior da história de Roraima. “Uma luta muito longa para
garantir a segurança jurídica. Isso valoriza
quem está aqui e atrai novos donos e investidores. Vai trazer mais segurança, os proprietários vão acessar mais recursos, gerar mais
empregos diretos e indiretos. A economia começa a girar com mais rapidez”, disse.

O presidente do Iteraima, Márcio Granjeiro,
destacou que a luta começou com a mudança na legislação federal, encampada por parte da bancada federal, com destaque para o
deputado federal Jhonatan de Jesus, que conseguiu fazer a mudança.
“Agora chegamos ao fim desse trabalho e entregaremos 80 mil hectares de terras de títulos definitivos. E isso é um grande feito para o
Estado pois os títulos anteriores estavam sem
cumprimento de todos esses procedimentos,
antes da alteração da lei federal e estadual.

Trabalho feito pelo governo de Roraima na
legalidade e muita discussão em Brasília com
os órgãos pertinentes para dar segurança jurídica até conseguirmos ajustar as matrículas
no registro de imóveis”
Desde a criação do Instituto de Terras de Roraima, em 1992, foram emitidos 1.017 títulos
definitivos de propriedades rurais, equivalentes a mais de 606.500 hectares de terra,
1.098 autorizações de ocupação correspondentes a mais de 286 mil hectares, além de

segue...

t

O Governo do Estado já entregou mais 600
títulos definitivos dando a propriedade plena
para moradores das áreas urbanas e a produtores rurais em Roraima, atendendo a uma
das maiores demandas de quem trabalha e
produz: a regularização fundiária. O projeto
de regularização é parte do programa “Aqui
tem Dono” desenvolvido pelo estado de Roraima.

CUMPRINDO A LEI - O governador Antonio Denarium, mostra os títulos que estão sendo entregues aos proprietários em Roraima

PRODUZIR MAIS E MELHORES SAFRAS - O Estado de Roraima, realmente encanta e oferece plenas condições de grandes produções

RONDONIA PARA TODOS - O agronegócio encontra espaço, asim como pecuária, friticultura e o que mais se imagina para crescer
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O Sicarf está sendo adaptado para a legislação roraimense e proporcionará processos
100% digitais, ou seja, sem necessidade do
interessado se deslocar ao Iteraima para cadastrar, juntar documentos, ou consultar o
processo.
“O sistema também permite a notificação
e troca de mensagens com o interessado,
dando agilidade no andamento e na tramitação dos processos, desburocratização e
maior fluidez, além de transparência de informações junto ao público externo e outros
órgãos”, pontuou o presidente do Iteraima
Márcio Granjeiro.

mais de 2.300 imóveis urbanos titulados.
Com as alterações das leis e as medidas adotadas pelo Governo, mais de 3,5 mil propriedades rurais e mais de 6,5 mil propriedades
urbanas poderão ser regularizadas com título definitivo no Estado, após a conclusão da
transferência das terras, equivalentes a pouco mais de 2,5 milhões de hectares.
O Programa Aqui tem Dono, do Governo de
Roraima é o responsável pela regularização
das terras do Estado. Lançado em 2019, vai
beneficiar 10 mil famílias em todos os municípios, nas zonas rurais e urbanas
"Vamos entregar mais de cinco mil títulos

definitivos em todo o Estado, garantindo dignidade e segurança jurídica, principalmente
para quem produz e ajuda a alavancar a economia local", detalhou Denarium.
Atualmente, o programa atua nas áreas rurais
dos municípios de Amajarí, Alto Alegre, Boa
Vista, Cantá, Bonfim, Normandia, Mucajaí,
Iracema e Caracaraí, correspondente às glebas Amajarí, Tepequém, Murupú, Cauamé,
Tacutú, Quitauaú, Barauana, BR210-II e Caracaraí, que já foram repassadas para o Estado.
O Governo de Roraima já tem formalizados
317 mil hectares de terras remanescentes
para o Governo do Estado efetuar a emissão
de títulos definitivos somente em uma das
Glebas, a Cauamé. Recentemente o Estado
recebeu também a certidão de propriedade
das terras da gleba Caracaraí, com 1,148 milhão de área remanescente.
Nas áreas urbanas, o programa está realizando trabalhos de regularização de imóveis no
Cantá, Iracema e Rorainópolis, além da capital Boa Vista.

“No Distrito Industrial, nós já entregamos 62
títulos para 150 empresas e todas as empresas novas que vierem a se instalar no local
terão o seu Título Definitivo. Isso dá segurança jurídica, gera emprego e renda e ajuda
no desenvolvimento no Estado de Roraima”,
afirmou Denarium.
ERA DIGITAL CHEGOU AOS PROCESSOS
DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Com cerca de R$ 600 mil oriundos do Fundo
Petrobras, que em Roraima é gerido pela Femarh, o Estado adquiriu o Sicarf (Sistema de
Cadastro e Regularização Fundiária).
Por meio desse sistema, está sendo ampliado o acesso, a eficiência e a transparência
nas solicitações de regularização fundiária e
demais serviços públicos fundiários, usando
os benefícios que a tecnologia proporciona
a quem precisa ter segurança jurídica. Também possibilita a criação de um banco de dados que dará um mosaico seguro de uso e da
ocupação de terras no Estado.

ESTADO CUMPRIU TODAS AS EXIGÊNCIAS
PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Roraima já cumpriu todas as exigências solicitadas pelo Governo Federal para regularização de terras rurais. A União fez o repasse de
terras para o Estado por meio de lei com regulamentação via decreto, porém, coube ao
Poder Executivo o ônus de realizar os destaques das áreas que não caberiam ao Estados.
Os destaques são as identificações de cada
pedaço que não pertencem ao estado, seja
por ser terras da União ou títulos expedidos
pelo Incra a terceiros.
GOVERNADOR ANTONIO DENARIUM
Um estadista que sabe o valor do
agronegócio e atrai para Roraima,
investidores de vários Estados

CUMPRINDO A LEI - O governador Antonio Denarium, faz questão de presidir as reuniões de entrega de títulos aos investidores de Roraima
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ANTONIO DENARIUM - Governador de Roraima, um Estado que cresce em todos os setores da economia

RORAIMA

ENCANTA GRUPO DE INVESTIDORES
Reportagem: José Ivaldece Pereira - Fotos: Ederson Brito

RESUMO DA NOTÍCIA: Um grupo de empresários do Paraná, Mato
Grosso e do Rio Grande do Sul aportaram em Boa Vista (capital daquele Estado) onde foram recebidos pelo Governador Antonio Denarium,
diversos secretários e Aluízio Nascimento, Presidente do IACTI para conhecer de perto o potencial de Roraima.
Com projetos definidos e também avançados para investir em atividades voltadas ao
agronegócio, indústria de transformação,
mineração, comércio e setor de prestação de
serviços como na educação entre outros no
Estado de Roraima, um grupo de empresários
do Paraná, Mato Grosso e do Rio Grande do
Sul aportaram em Boa Vista (capital daquele
Estado) onde foram recebidos pelo Governador Antonio Denarium, diversos secretários e
Aluízio Nascimento, Presidente do IACTI (Insti
tuto Avançado de Ciência e Tecnologia) para
conhecer de perto o potencial de Roraima.
O governador Antonio Denarium apresentou
as vantagens de produzir em Roraima, destacando entre tantas oportunidades, a produção de grãos como soja e milho, o vasto campo para bovinos e as amplas condições para
produção de peixes de várias espécies.
Detalhou também as condições climáticas,
assim como as áreas de terras a preços inferiores aos das demais regiões brasileiras.
Mostrou o trabalho que está sendo desenvolvido pelo seu Governo no campo da Re16 | Nova Fase

gularização Fundiária, ambiental e da energia
elétrica.
De maneira objetiva, Denarium apresentou
os benefícios fiscais que o Estado oferece e
afirmou que toda a equipe de Governo trabalha valorizando os investidores que escolheram Roraima para seus investimetos, além
de prestar todas as informações para atrair
novos investidores.
Na opinião dos empresários, que aproveitaram a reunião com o governador e seus Secretários diretos para indagar sobre vários temas, o encontro trouxe mais segurança para
fazer grandes investimentos naquele Estado
que apresenta excelentes condições.
Para grande parte do grupo que foi conhecer
o interior de Roraima, a maioria ficou encantada com o potencial, sendo uma viagem extremamente didática, poder conhecer um
pouco mais de nosso Brasil.
ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS
O desentrave na liberação de licenças ambientais e títulos de terras, as obras para me-

lhoria de infraestrutura de estradas e vicinais
e todo o trabalho do Governo do Estado para
a atração de investimentos tem gerado resultados surpreendentes.
Para o governador Antonio Denarium, a vocação do Estado é a produção de alimentos
que vai gerar riquezas, emprego e renda, colocando Roraima cada vez mais no caminho
do desenvolvimento.
EMPREGOS
Mudanças na matriz econômica de Roraima
para gerar empregos. Esse é um dos grandes
desafios do Governo de Roraima que já começou a articulação com a Superintendência
da Suframa para definição de estratégias que
estão atraindo indústrias para o Estado.
Para amadurecer esse diálogo, o governador
Antonio Denarium tem mantido constantes
reuniões por meio de videoconferência com
o superintendente da Suframa, general Algacir Polsin.
Denarium destacou o esforço do Governo de
Roraima para garantir a segurança energéti ca e atrair novos investimentos. Além disso,
mencionou sobre o apoio ao Distrito Industrial do Estado, que depois de anos tem a
garantia da titulação das terras, oferecendo
segurança jurídica às empresas lá instaladas.

Nós precisamos aprender a ter orgulho do
que somos, do que fazemos e do que temos.
Precisamos ser menos críticos, superar as
nossas falhas e fraquezas e saber celebrar as
conquistas diárias. Os nossos dias são feitos
de pequenos passos, e é com o sucesso dos
pequenos passos que vamos chegar onde
queremos. É este olhar generoso sobre a vida
que utilizo para agradecer a Deus por tudo
que alcancei até hoje.
Quando nasceu a ideia juntamente com
meus parceiros, iniciamos as premissas e
elaboração do Projeto Agroindustrial ARCO.
Começamos a buscar informações sobre o estado, observando as notícias, principalmente
as ligadas ao nosso interesse, vimos o estado
se destacando e atingindo níveis elevados de
exportação.
Sem contar é claro da conquista maior que foi
a entrega dos títulos definitivos para muitos
agricultores que esperavam há anos. Esse
compromisso mostra o quanto o Governador Antonio Denarium tem conduzido com
braços fortes o estado. Aproveito pra citar
um pensamento de Confúcio: “Um governo é

bom quando faz felizes os que sob ele vivem
e atrai os que vivem longe.”
Para realizar grandes conquistas, devemos
não apenas agir, mas também sonhar; não
apenas planejar, mas também acreditar.
Quando fizemos o primeiro contato com Sr.
Aluizio, que nos atendeu prontamente por
meio de uma teleconferência, expondo algumas informações iniciais, e fazendo convite
para conhecer a região e verificar seu potencial.
Organizamos um grupo, e partimos conhecer
a Capital Boa Vista, onde fomos recebidos
com grande presteza pelo Sr. Aluizio e pelo
Exmo Governador Antonio Denarium.
Chegamos ao Palácio do Governo, fomos
muito bem recebidos, onde fizeram-se presentes alguns secretários referentes às áreas
que temos interesse, nossa reunião esclareceu pontos sobre o agronegócio e os benefícios que o estado dispunha na área industrial
e outros. Nosso primeiro encontro terminou
com um almoço com nossos novos amigos no
próprio Palácio.
Fomos visitar o complexo do Grupo AVER-

CAP, administrada pelo Sr. Stephan Sidle. Encontramos na propriedade criação de gado,
milho, soja e silo juntamente com uma estrutura de esmagamento de soja, fábrica de
ração e maquinários para silagem. A estrutura e o investimento são de encher os olhos,
parabéns, desejamos ainda mais sucesso ao
grupo.
Continuamos nos dias seguintes a visitar outras áreas, conhecendo um pouco mais de
ambos os tipos de solo, cerrado, mata e a
savana roraimense.
Apesar das dificuldades existentes em toda
grande jornada, como a distância, a logística,
entre outros, creio que podemos acreditar
no sucesso desse empreendimento.
Acreditamos que o grupo em si ficou satisfeito com o que viu, agora voltamos para organizar essas informações, conversar com nossos parceiros sobre o interesse em montar os
projetos de investimentos e se Deus permitir
colocá-los em prática.
Texto de: MEYRE SALMAZO CRUZ DE LIMA

EM RORAIMA - Recebidos pelo governador: Anthony Carlos de Lima, Meyre Salmazo Cruz de Lima, Carlos Edemar de Lima, Paulo de Tarso Schimidt, Paulo Graciano Rieger, Governador Denarium, Fernando Della Mea, José Fernandes Tosetto, Claudir Roque Palaver e José Ivaldece Pereira
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ENTREVISTA

ANTONIO DENARIUM
GOVERNADOR DE

RORAIMA

O Estado com
as terras mais
ricas do Brasil

RESUMO DA NOTÍCIA: “Roraima não é só o pedaço de
chão mais rico do Brasil. É o mais rico do mundo. Somos uma terra
rica, abençoada com tudo que precisamos: sol, chuva em período
definido, área plana. Estamos acima da Linha do Equador, fator que
favorece o clima e as condições de plantio, na entressafra brasileira.
Além disso a nossa localização estratégica, torna a logística de transporte de produtos para mercados como Caribe, América do Norte,
Europa e Ásia, um atrativo para a instalação de agroindústrias. Estamos trabalhando com seriedade e em pouco tempo, questões como
energia, Zoneamento Ecológico Econômico e regularização fundiária
serão resolvidas, dando ainda mais segurança para quem já investe e
quem quer investir em Roraima”, destacou Denarium.
Construir Roraima é impulsionar o setor
produtivo para gerar mais empregos, rendas,
saúde e bem-estar social que puxam os setores da economia, da educação, do lazer e
agregam valores para o indivíduo, sua família
e a sociedade como um todo.
Este é o trabalho de um governante e daqueles que se propõem a atuar na vida pública
com foco, esmero e competência.
Para tanto, não basta só uma cabeça pensante. É preciso ação de pessoas que compõem
uma equipe, como fez o governador Antonio
Denarium de Roraima, que soube escolher
seus assessores e acaba de entregar títulos
definitivos para empresas do Distrito Industrial da Capital.
Diga-se de passagem, um projeto arrojado que tem o apoio de várias entidades,
do Governo Federal e principalmente dos
empresários que a cada dia, buscam mais
espaço para expandir num Estado que cresce
muito acima da média nacional, oferecendo oportunidades aos micros, pequenos,
médios e grandes empreendedores onde a
18 | Nova Fase

procura supera a oferta num momento em
que o Brasil busca saídas para superar as crises existentes por conta da pandemia viral.
Gentil e com os números atualizados, o
Governador Antonio Denarium concedeu
entrevista aos leitores da revista Nova Fase.
Vamos conferir...
Nova Fase - Entre tantas conquistas de seu
governo, o setor industrial está ganhando
destaque especial neste momento. Qual a
estratégia ou estava em seu programa?
Governador Denarium - Estava sim, como já
deveria ter ocorrido em tempos pretéritos.
Veja que, o Distrito Industrial de Boa Vista foi
instalado em 1979. Isto representa 43 anos.
Então nossa obrigação é atender da melhor
forma possível como está ocorrendo agora, e
dar, além de esperança, condições e resultados aos que querem progredir.
Nova Fase - Neste período, pode-se dizer
que o DI cumpriu suas finalidades?
Governador Denarium - Certamente que

sim, e hoje, contabilizamos dezenas de empreendedores e mais de 200 empresas que
estão instaladas no Distrito Industrial.
Nova Fase - É possível uma estimativa de
quantos empregos estão ativos no Distrito
Industrial de Boa Vista?
Governador Denarium - O Distrito Industrial
de Boa Vista gera mais de 6 mil empregos
diretos e indiretos, mas posso assegurar que
esta ação de legalização vai motivar novos
investidores e ampliar significativamente a
oferta de empregos.
Nova Fase - Esta ação mostra que não havia
segurança jurídica aos empresários?
Governador Denarium - É preciso lembrar
que Roraima, com aproximadamente 670
mil habitantes, conforme dados do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é
o segundo estado mais novo do Brasil e mantém um potencial econômico em processo
de evolução constante.

Governador Denarium - Acima de tudo, a
segurança jurídica. Agora, eles podem oferecer como garantia em suas diversas atividades tanto junto às instituições financeiras,
como mostrar aos fornecedores seus ativos
e desta forma alavancar seus negócios,
inclusive, junto ao próprio governo que é um
grande comprador de bens e serviços e, por
conta da Lei, não poderia agir com eles.
Nova Fase - Resolvido esta etapa do setor
industrial, o que o Sr., tem a falar sobre a
liberação no setor do agronegócio?
Governador Denarium - Muito a falar.
Graças a Deus, avançamos com as novas
glebas liberadas junto ao Governo Federal,
milhares de empreendedores ganharão
impulso na indústria, no comércio e na produção rural, como destacou a empresária
Izabel Itikawa “A garantia e a segurança que
o empresário tem no momento da aquisição desse título, e a importância de gerar
segurança e oportunidade de incentivo para
que ele possa investir mais na sua indústria
e propriedade”. Outro que demonstrou confiança em nossa atividade, foi o empresário
Genor Faccio: “É como aquela história, disse
ele: ‘Quem não registra não é dono’. Então
sem títulos nós não poderíamos registrar o
direito a propriedade nos investimentos”. E
assim, sucessivamente, vamos avançando
nos pleitos dos diversos setores que querem
participar do crescimento de Roraima.
Nova Fase - Como está distribuída a população de Roraima?
Governador Denarium - Vale registrar que,
a área territorial de nosso Estado, é maior
que alguns países e possuímos apenas 15
municípios. Todos em constante crescimento
demográfico e econômico; evidentemente,
sendo a Capital que concentra a maior parte
da população.
Nova Fase - E a proporção de migrantes e
pessoas nascidas em Roraima?

Governador Denarium - Conforme as
informações do IBGE, o número de pessoas
nascidas em Roraima é 55% superior ao número de migrantes. A mistura de culturas de
outros estados com a cultura indígena local é
o diferencial da localidade ao Norte do país,
que desde a época do garimpo, acolhe quem
veio em busca de oportunidades.
Nova Fase - Com a abertura e expansão
da área agrícola, como o Sr., vai lidar com a
expectativa da chegada de migrantes, especialmente do Sul do Brasil?
Governador Denarium - Primeiramente,
quero reforçar as boas vindas aos irmãos
do Sul, assim como do Centro-Oeste e
outras regiões do nosso imenso País que a
todo instante, procuram nosso Estado para
investimentos. Em especial no agronegócio.
Digo que estamos trabalhando com técnicos
que atuam diretamente neste setor, e cada
região do Estado recebe um tratamento
diferenciado de acordo com o Mapa Agrícola
elaborado.
Nova Fase - O Sr., viajou pelo interior do
Paraná e agora vai a Cascavel, no Show
Rural, mostrando esta realidade. Já colheu
resultado?
Governador Denarium - De fato. Nos contatos, falei do crescimento de nossa população
de aproximadamente 650 mil pessoas que
representam uma grande mudança, ainda
mais que estamos prestes a completar 34
anos no próximo dia cinco de outubro. Penso
que temos uma população relativamente
pequena, mas está revertendo ao que era há
vinte anos.
Expus a nossa geografia e como estamos
bem localizados para a exportação de safras
recordes, pois possuímos as melhores terras
férteis do Brasil e com os investimentos que
estamos recebendo do Governo Federal,
através dos Ministérios e diretamente do
Presidente Jair Bolsonaro, Roraima está
dando um salto extraordinário.

Quanto aos resultados, foram muito além
do esperado nas cidades de Ponta Grossa,
Castro, Campo Mourão, apenas para citar
algumas que nos receberam de braços
abertos.
Nova Fase - Pretende retornar ao Paraná e
outros Estados do Sul para falar de Roraima?
Governador Denarium - Em breve. Estamos
preparando um roteiro e vamos expor com
muitas informações o potencial de nosso
Estado na região Oeste do Paraná, onde temos grandes amigos, como Arnaldo Curioni,
Ibrahim Fayad, Marcos Solano, Valter Sâmara, o Governador Ratinho e muitos outros
dos bons tempos em que fomos gerentes do
Bamerindus e deixamos uma lista enorme de
pessoas amigas.
Nova Fase - Então este é o momento de
fincar bandeira em Roraima, Governador?
Governador Denarium - Exato. Eu fiz isto há
muitos anos, minha família está aqui, meus
amigos que vieram estão super satisfeitos.
Convido aos empresários para conhecer
nosso Estado, nosso potencial agrícola e do
agronegócio em geral além de outros setores, como o industrial que acabamos de dar
um incentivo. Da mesma forma, agimos para
levar estradas, energia, saúde, educação e
comunicação no interior e posso assegurar:
esta é a fronteira agrícola mais importante
para aqueles que desejam uma nova etapa
de vida.
Nova Fase - Então, é só alegria?
Governador Denarium - Todos os dias, lembrando que, os que vieram antes estão crescendo avassaladoramente. E ainda temos
milhares e milhares de áreas para explorar
de forma legal e todo o apoio tecnológico e
financeiro do governo do Estado e do Governo Federal. Sem dúvidas, Roraima é a bola
da vez pelos próximos 50 anos ou mais.

Nova Fase - E sobre a segurança jurídica
para os investidores?
Governador Denarium - Então, como eu
estava dizendo, é um Estado ainda novo e
com muitos setores que agora no nosso governo, estamos emitindo os primeiros títulos
definitivos.
Nova Fase - Neste evento, foram entregues
quantos títulos definitivos?
Governador Denarium - Poderia ser mais,
no entanto, o momento exige de todos
uma certa cautela. Desta forma, para nossa
alegria, são mais de 200 títulos definitivos
entregues que darão um novo direcionamento aos empresários.
Nova Fase - O que seria este novo direcionamento, governador?
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ITAIPU BINACIONAL

22,54 MILHÕES DE TONELADAS EM 2021

Mais de 97% dos moradores do Oeste aprovam
importância da Itaipu no desenvolvimento regional

As principais culturas – soja, milho e
feijão – sofreram o impacto da estiagem que afetou as lavouras nos últimos meses e apresentam diminuição
em relação ao esperado.
O Departamento de Economia Rural
(Deral) da Secretaria de Estado da
Agricultura e do Abastecimento, informam que o Estado poderá colher
22,54 milhões de toneladas na safra
de verão, em uma área de 6,24 milhões de hectares. O volume representa uma redução de 3% com relação à safra
de verão 2020/2021, e a área é 2% maior.
Na avaliação do secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara, o ano de 2021 foi bastante desafiador
para os agricultores paranaenses. “Tivemos
uma profunda crise hídrica e geadas severas
que provocaram perdas na produção. Porém,
acabamos o ano com o setor agro participando em mais de 80% do esforço exportador do
Paraná”, diz.
O relatório traz, ainda, a primeira estimativa
para a segunda safra de feijão – que deve ter
um acréscimo de 2% na área plantada comparativamente à safra passada, somando
267,3 mil hectares; e para a segunda safra de
milho, cuja expectativa sinaliza uma área de
2,56 milhões de hectares.
“A produção de milho pode chegar a 15 milhões de toneladas, se o clima colaborar”,
aponta o chefe do Deral, Salatiel Turra. Esse
volume representaria um aumento de 163%
ante a produção do ciclo 20/21.
SOJA – As altas temperaturas e a falta de umidade prejudicam as lavouras em grande parte
do Estado e foram determinantes para o impacto negativo nas estimativas do Deral. Inicialmente, esperava-se um volume superior a
21 milhões de toneladas.
Com a reavaliação dos técnicos, a expectativa
passou para 18,4 milhões de toneladas, o que
representa uma redução de 12%. Na comparação com o volume colhido no ciclo 20/21, a
queda é de 7%. A área de plantio está estimada em 5,6 milhões de hectares, semelhante à
da safra anterior.
A região Oeste, onde os agricultores costumam plantar mais cedo do que no restante
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que 27% têm condições médias e
63% estão em boas condições. Em
relação às fases, 41% estão em floração, 40% em frutificação, 16% em
desenvolvimento vegetativo e 3% em
maturação.
Os produtores de milho receberam,
na terceira semana de dezembro, em
média R$ 79,94 pela saca de 60 kg,
valor considerado satisfatório para
cobrir os custos de produção.
do Estado, é a mais afetada, com queda de
32% nas estimativas de produção. Outra redução de 26%, foi registrada no Noroeste.
“Além do clima adverso, essa região está condicionada a características do solo que causam menor conservação da umidade”, explica
o economista do Deral, Marcelo Garrido.
Também têm quedas nas expectativas de
produção a região Sudoeste (-22%) e o Centro-Oeste (-20%).
Das lavouras a campo, 57% estão em boas
condições, 30% em condições médias e 13%
em condições consideradas ruins. Em relação
às fases, 28% das lavouras estão em desenvolvimento vegetativo, 43% em floração, 28%
em frutificação e 1% em maturação.
MILHO PRIMEIRA SAFRA – Assim como a
soja, as lavouras de milho da primeira safra
21/22 também foram afetadas pelas altas
temperaturas e falta de chuvas no Paraná.
O relatório de dezembro aponta para a produção de 3,7 milhões de toneladas, 551 mil
toneladas a menos do que se esperava inicialmente, já que, em condições normais, o
volume poderia chegar a 4,2 milhões de toneladas.
As perdas se concentram em regiões com
pouca representatividade na produção,
como Sudoeste e Oeste. “Como se trata de
uma safra pequena, a quebra não tende a
ser representativa, até porque a estimativa
nacional de produção de milho nesta safra é
bastante positiva. Apesar de possíveis perdas,
podemos ter recomposição”, diz o analista de
milho do Deral, Edmar Gervásio.
Segundo ele, neste período 10% das lavouras apresentam condições ruins, enquanto

MILHO SEGUNDA SAFRA – A primeira estimativa do Deral aponta para um avanço de
2% (2,6 mil hectares) na área plantada do
milho da segunda safra, em relação ao ciclo
20/21, chegando a 2,56 milhões de hectares. Com a produção total podendo superar
15 milhões de toneladas, as perdas de 60%
registradas na safra anterior devem ser recompostas.
FEIJÃO PRIMEIRA SAFRA – O volume de produção deve chegar a 247,4 mil toneladas,
redução de 10% com relação à estimativa inicial, que era de 275,8 mil toneladas, e de 4%
com relação ao volume da safra 20/21.
O clima adverso reduziu o percentual de lavouras em boas condições. Atualmente, 59%
da área plantada apresentam boas condições, 35% têm condições médias e 6% condições ruins.
FEIJÃO SEGUNDA SAFRA – A primeira estimativa da segunda safra indica uma redução
de 2% na área plantada na comparação com
a safra anterior, passando de 272,3 mil hectares para 267,35 mil hectares no ciclo 21/22.
Por outro lado, a produção pode ter um crescimento de 83% e somar 523 mil toneladas,
ante 286 mil ton. colhidas na safra passada.
MANDIOCA – O relatório do Deral aponta,
ainda, que devem ser produzidas 2,97 milhões de toneladas de mandioca na safra
21/22, em uma área de 130,8 mil hectares. Se
confirmadas, as estimativas indicam redução
de 2% na área e de 3% no volume comparativamente ao ciclo 20/21.
Por AEN - PARANÁ

A importância da Itaipu Binacional no desenvolvimento da região é avaliada de forma positiva por mais de 97% dos moradores do Oeste do Paraná.
Este é o resultado da pesquisa feita pela Radar Inteligência. Foram ouvidas 1.354 pessoas no Oeste Paranaense e de Mundo Novo
(MS). O levantamento tem grau de confiança
de 95% e 2,8 pontos de margem de erro.
De acordo com a pesquisa, 63,5% das pessoas avaliam como muito importante – e outras
33,9% avaliam como importante – a Itaipu
para o desenvolvimento da Região Oeste
do Paraná. As respostas positivas chegam a
97,4% da população. Além disso, 86,5% avaliam positivamente (48,7% ótima e 37,8%
boa) a contribuição da empresa para o desenvolvimento dos municípios do Oeste.
Em 2021 foi aprovada por 93,1% da população. “A avaliação positiva retratada na
pesquisa mostra que a população aprova os
investimentos feitos por Itaipu em obras estruturantes e no combate às crises econômica e sanitária, em 2021”, diz o diretor-geral
brasileiro da Itaipu, general João Francisco
Ferreira. “É um voto de confiança da nossa gente ao nosso trabalho, que é feito por
muitas mãos para garantir prosperidade e o
bem-estar da população na área de influência
da usina”.

O diretor se refere à série de investimentos
da binacional em obras estruturantes, com
destaque para a construção da Ponte de Integração Brasil-Paraguai, que passa de 75%
de sua conclusão em 2021. A obra é uma
iniciativa do governo federal, com gestão do
governo do Estado do Paraná e recursos da
margem brasileira da Itaipu, que está investindo R$ 323 milhões no projeto e outros R$
336 milhões na Perimetral Leste.
Outras obras importantes são a ampliação do
do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu,
a reforma do Hospital Ministro Costa Cavalcanti, entre outras. No total, Itaipu fará um
aporte de R$ 2,5 bilhões que vão mudar a realidade do Oeste do Paraná.
No total, 90,03% avaliam de forma positiva
(fundamental – 39,7% e muito importante
– 50,6%) a construção da Ponte da Integração. Sobre a reforma e ampliação do HMCC,
a avaliação positiva é de 94,7% (fundamental
– 46,8% e muito importante – 47,9%). Finalmente, 85,7% avaliam positivamente (fundamental - 38% e muito importante - 47,7%) as
obras de ampliação do aeroporto.

Previsão do tempo nos
primeiros meses de 2022

As perspectivas da previsão do tempo são de chuva muito irregular em
todos os primeiros meses e também pode ocorrer geada fraca no oeste do
Paraná já em abril.
Desde o primeiro dia de 2022 o agricultor
quer saber o que o ano reserva quando se
fala em situação climática, afinal 2021 foi um
ano marcado pela adversidade, com chuva
demais, geada e uma seca histórica. Ronaldo
Coutinho fez um parâmetro de como o tempo deve se comportar nesses primeiros meses do ano.
Segundo Coutinho a La Niña vai permanecer
em 2022: “Janeiro, fevereiro e março, ou seja,
durante o verão continua La Niña bem significativa de moderada a pontualmente forte no
Pacífico e o nosso Atlântico aqui de normal
a ligeiramente frio. Essa configuração, favorece a chuva na região do
nordeste e não favorece a
chuva em toda a área que
pega o Paraná, Argentina, região Sul e Paraguai.
Então continua com esse
problema.”
Mas não será só no verão que o fenômeno vai

permanecer neste ano: “A La Niña continua
março, abril, maio, até o período do outono,
inverno, nós continuamos com a La Niña ainda desenvolvida. Então, ela avança no verão,
continua durante o outono, início do inverno
com a La Niña. O Atlântico fica mais neutro
indicando que nesse período agora de janeiro
poderemos ter uma pequena trégua na chuva de repente trazer alguma chuva melhor
entre o dia 10, 20 de janeiro até final de janeiro, comecinho de fevereiro, pode ser que
haja uma esperança de alguns momentos de
chuva um pouco melhor na região”, explica
Coutinho.

OUTROS PONTOS
A pesquisa da Radar Inteligência teve 54 perguntas e dividiu o perfil dos entrevistados
por sexo, grau de instrução, renda familiar,
área de atuação, cidade e religião. Entre os
respondentes, 53,5% são mulheres e 46,5%,
homens.
A Itaipu é considerada a empresa mais importante para o desenvolvimento do Brasil
para 18,4% dos entrevistados. Em seguida,
vem Petrobras (8,6%) e Copel (3,4%). Para o
desenvolvimento do Oeste do Paraná, Itaipu
lidera com 25%, seguido da Copel (6,2%).
A pesquisa também quis saber se a Itaipu
Binacional cumpre com sua responsabilidade em vários setores. Todos os itens tiveram
maioria de respostas “cumpre” (as outras opções eram “não cumpre” ou “não sabe/não
opinou”): produção de energia (89,6%), geração de empregos (82,4%), preservação do
meio ambiente (88,9%), promoção do turismo (86,1%), desenvolvimento regional (85%),
integração Brasil – Paraguai (87,6%).
Imprensa de Itaipu
Fotos: Rubens Fraulini / Itaipu Binacional

As perspectivas da previsão do tempo são de
chuva muito irregular em todos os primeiros
meses e também pode ocorrer geada fraca
no oeste do Paraná já em abril:
“Quando chegar fevereiro pode até começar
o início de fevereiro ainda bom, mas depois
volta a secar. E aí ficaremos com tendência de
um tempo mais seco na região entre meados
de fevereiro, março e abril. Então de maneira
geral esse clima de chuva muito irregular persiste durante todo o ciclo 2021/2022 e durante todo o ciclo do milho safrinha. As temperaturas vão oscilar bastante nesse verão e o frio
chega um pouco mais cedo, é possível que
alguma geadinha bem fraca já possa acontecer no final de abril na região de Cascavel
indo pro sul e mais entre a segunda quinzena
de maio e primeira de junho já começa a ter
algum risco de geada no milho safrinha. 2021
foi arriscado e está sendo ruim pra safra de
verão e continua com chuva muito irregular
e risco de frio chegando cedo também pra
safrinha milho no oeste do Paraná e também
nas outras áreas do país. A La Niña pelo visto
vai até a entrada do inverno.
Não há perspectiva ainda de
um El Niño pro segundo semestre, por enquanto pode
ser melhor que o primeiro”,
finaliza Coutinho.
Fonte: Sou Agro
por Débora Damasceno
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ENTREVISTA

Dr. Wilfrido Augusto Marques
FALA DO BANCO DIGITAL
DO AGRO BRASILEIRO
No Brasil nós temos a inteligência financeira, bancária, automobilística, da construção civil, vários setores que possuem uma inteligência, porém a inteligência do campo ainda não existe.
A revista Nova Fase, reproduz parte da
entrevista que o Jornalista Marcelo Dias da
BR AGRO BANK TV, fez com o DR. Wilfrido
Augusto Marques, atuante advogado e agropecuarista em Brasília onde reside.
Marcelo Dias: A importância do agronegócio
brasileiro; Quanto nós estamos evoluindo? O
que o direito contribui principalmente para
ajudar o homem empreendedor do campo?
Para falar sobre isso nós temos uma entrevista especial com o nosso convidado que
é o advogado em direito tributário Wilfrido
Augusto Marques.
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Advogado Wilfrido Augusto Marques: É
uma honra muito grande poder falar para
você, que tem história no jornalismo, com
a sua vivência e ter a oportunidade de
transmitir aquilo que nós estamos vivendo
no agro e que é primordial para o desenvolvimento, para o resultado, para a produção
de alimentos, emprego, mão de obra e tecnologia. É muito importante que as pessoas
saibam que não existe mais o fazendeiro e
sim o empresário rural, que tem que buscar
soluções inteligentes para o desenvolvimento das atividades.
Marcelo Dias: O quanto mudou o compor-

tamento e a forma de fazer negócios dentro
do setor do campo? Hoje nós percebemos
que o homem que trabalha com o agronegócio não fica somente dentro do campo, mas
também nas grandes cidades o tempo todo
fazendo negócios, porque o agro está na
produção do alimento, mas também está na
cidade gerando empregos e oportunidades.
Wilfrido Augusto Marques: Alguns dados
mais atuais fogem daquela situação da
porteira para dentro. Nós temos que cuidar
basicamente do agro da porteira para fora.
Recentemente eu estive na Califórnia, fui
conhecer aquilo que existe de mais moderno
do agro no mundo, lá participam pessoas
e empresários como Bill Gates, que hoje é
o maior proprietário de terras dos Estados
Unidos. Fui porque nós precisamos conhecer,
transferir, implantar e criar no Brasil aquilo
que eu chamo de inteligência do campo. No
Brasil nós temos a inteligência financeira,
bancária, automobilística, da construção
civil, vários setores que
possuem uma inteligência, porém a inteligência
do campo ainda não
existe. Por absurdo que
pareça, nós não temos
nenhuma universidade
do agronegócio, então o
que eu pretendo inicialmente nesse segmento,
é produzir para ter uma
repercussão fora da
curva. Por exemplo, uma
universidade que tenha
matérias como inteligência artificial, tecnologia
da informação, sustentabilidade, biotecnologia,
inovação, financeiro e
jurídico. São sete pilares
dessa universidade, e a
partir daí nós temos que
pensar exatamente em
formar a inteligência do

MARCELO DIAS - Entrevista para BR AGRO BANK TV o advogado e agropecuarista, Dr. Wilfrido Augusto Marques
campo, pois o homem do campo trabalha
365 dias dentro da propriedade e tem os
dias certos para plantar e para colher.
Recentemente vi uma reportagem que dizia
que a indústria de máquinas e equipamentos cresceu 114%. Quem comprar hoje uma
colheitadeira ou um trator tem que pagar e
esperar algum tempo para receber. Por quê?
O campo não para, a expectativa da maior
safra de todos os anos, recorde do Brasil,
existe para esse ano em função da necessidade criada principalmente pela pandemia
demonstrando que os valores são outros.
Marcelo Dias: O Sr., tocou em um assunto muito importante do crescimento do
agronegócio, inclusive da liderança do Brasil
na produção de alimentos e do reconhecimento que os outros países têm, inclusive de
abertura de novos mercados. Quando você
fala de criar uma inteligência do agronegócio
brasileiro, entra uma grande questão que é a
formação de novos profissionais, e percebemos que cada vez mais jovens empreendedores do campo estão buscando o agronegócio. Ou seja, o trabalho não está mais só na
cidade, muitos estão voltando para o campo
e é por isso que a formação profissional é
tão importante, porque vamos precisar de
profissionais de qualidade.
Wilfrido Augusto Marques: Eu estive recentemente entre 10 e 16 de novembro na Expo
Dubai que é a maior exposição do mundo.
Lá havia 191 países expositores e participei
de um evento importantíssimo promovido
pela Confederação Nacional da Indústria,
onde a ministra Tereza Cristina fez uma
belíssima palestra, a melhor exposição sobre
o Brasil naquele evento, falando exatamente sobre a necessidade de mão de obra, a
parte didática educacional e a necessidade
de abrir novos mercados no lugar certo.
Tradicionalmente nós temos negócios com
os Estados Unidos que nos tratam como
pedinte, tributam e sobretaxam nossos produtos, não tem interesse em fazer negócios

conosco, pois nós somos o país do mundo
que com certeza irá incomodar a liderança e
a supremacia mundial deles na produção de
alimentos.
Nós temos a Europa que tem situações
muito específicas, como a França; a China
que por mal ou bem não vai conseguir levar
as terras do Brasil, ela irá investir, produzir
e levar os resultados desse investimento,
criando mão de obra, abrindo mercado e
empregando, a China tem esse viés: ela vem
plantar para levar.
Mas o grande mercado que nós temos que
olhar dentro do que você está falando, e que
o jovem já identificou, é o Oriente Médio.
Nós somos a maior colônia de árabes fora
dos países árabes no mundo, no Brasil nós
temos inúmeros deputados e senadores que
são descendentes de árabes e são brasileiros. Então há uma vocação natural e normal
com facilidades para que nós mudemos esse
eixo de negócios e de jovens trabalhando,
porque quem faz acontecer é o jovem. O
cidadão com uma certa idade em uma
zona de conforto já está estabilizado. Quem
muda, quem cria e quem faz acontecer são
os jovens. Esse é o rumo que o Brasil tem
que tomar para viabilizar sobre todos os
aspectos a nossa produção de alimentos.
Em Dubai, eles têm petróleo e precisam de
comida, eles têm dinheiro e nós precisamos
de financiamentos, que é a inteligência do
financeiro no agro.
Marcelo Dias: É um novo olhar, descobrindo
novos mercados que estão ali tão pertinho
da gente e eles sabem o que nós temos de
melhor. E nesse campo é muito importante
que nós tenhamos um ministério da agricultura muito atuante, onde a ministra Tereza
Cristina consegue chegar e abrir esses novos
mercados e no Oriente Médio tenho certeza
que já em 2022 nós estaremos lá.
Wilfrido Augusto Marques: Com certeza.
Você citou o trabalho que ela [Ministra Tereza Cristina] faz, e não só ela, mas a mulher

no campo. Participei do evento Le Donne
Dell’Agro em Foz do Iguaçu, onde havia 700
mulheres do agro do Paraguai, Argentina e
Brasil, e lá tive a oportunidade de relembrar aquilo que venho falando sempre: as
mulheres desenvolvem um papel fundamental no agro. Nas maiores empresas
agrícolas do Brasil os CEOS são mulheres, e
talvez a melhor ministra do governo atual
seja a ministra Tereza Cristina. Então é esse
o perfil que o Brasil tem que abraçar: o
agro, as mulheres, os jovens, a recuperação
de nascentes, que é um tema que precisa
ser tratado, porque sem água não existe
alimento, não existe produção, e temos que
recuperar as nascentes.
O Distrito Federal tem um problema seríssimo; no Mato Grosso do Sul dá para passar
de caminhonete dentro do Rio Taquari; no
Pantanal podemos andar pelo Rio Paraguai
a pé; no Paraná podemos atravessar o Rio
Paraná em Foz do Iguaçu a pé. Tem uma
empresa que é nossa parceira, que é o Instituto Espinhaço de Minas Gerais, e tem hoje
a recuperação do [Rio] Araguaia com R$ 600
milhões de reais resultantes de multas aplicadas pelo meio ambiente, que serão utilizados na recuperação do Araguaia. A mesma
coisa aconteceu aqui perto, o presidente Jair
Bolsonaro esteve no dia 17 de dezembro em
Arinos em Minas Gerais recuperando o Rio
Urucuia.
Então o agro é a principal atividade desse
país sobre todos os aspectos: meio ambiente, mão de obra, tecnologia, financeiro, social e é por isso que nós temos esse
entusiasmo e com certeza iremos ocupar na
galeria dos países do mundo, contra tudo e
contra todos, o primeiro lugar.

Fonte: BR AGRO BANK TV
Agradecemos ao jornalista Marcelo Dias
Fotos:Chiquinho Dornas
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Fazenda Conectada

Agricultura digital mostra como a tecnologia pode elevar os patamares de produtividade e sustentabilidade

TECNOLOGIA: cada vez mais auxiliando o produtor rural no Brasil

RESUMO DA NOTÍCIA:

A cidade de Água Boa (MT) está prestes a viver
uma transformação que vai redefinir os limites da produtividade no campo. Bem-vindo à Fazenda Conectada, um projeto inovador da Case IH, que levará conectividade para toda a região, além das melhores e mais avançadas soluções tecnológicas para a Agricultura Digital.
Na fazenda, serão monitoradas safra após safra, extraindo indicadores agronômicos de performance de frota, de desempenho e eficiência econômica e de gestão
de pessoas. Todas as máquinas Case IH conectadas e apresentadas em ambiente
real. As sementes de um futuro promissor já começaram a germinar.

Água Boa, cidade localizada no Vale do Araguaia, em Mato Grosso, tem sua economia
baseada no agronegócio, sobretudo na produção de grãos. No município, com 198 mil
hectares plantados com soja, foram produzidos, na última safra, 160 mil toneladas da
commodity, e por lá, a produtividade média
é superior a 57 sacas de soja por hectare.
Nos próximos meses, haverá uma revolução
na região: a conectividade 5G vai transformar
o agronegócio. Em uma fazenda, escolhida
estrategicamente para receber um projeto
inédito no país, será possível mensurar resultados de como a tecnologia, associada a ferramentas de digitalização, podem alavancar
os negócios no campo, com benefícios econômicos, ambientais e sociais. É a Fazenda
Conectada Case IH, uma propriedade rural
real que será a vitrine da prática da agricultura digital no Brasil.
O projeto faz parte de uma parceria selada
entre a fabricante de máquinas agrícolas Case
IH e a empresa de telecomunicações TIM,
que instalou duas antenas 4G (uma na fazenda e uma no centro de Água Boa), com banda
larga instantânea de 700 megahertz, que vai
beneficiar não somente a propriedade, mas
também, todas as comunidades no entorno
de Água Boa, cerca de 16 mil pessoas, vários
hospitais, 21 escolas e pelo menos quatro
universidades.
A Case IH montou toda a estrutura para atender a fazenda em sua rotina diária, com má26 | Nova Fase

quinas agrícolas de última geração, embarcadas com inteligência artificial, telemetria e
ferramentas tecnológicas, além de estruturar
uma central de suporte integral aos produtores (serviço que também se estende a todos
os clientes da marca chamada AFS Connect
Center), e ainda, capacitar técnicos especificamente para atender este público.
De acordo com a Case IH, o objetivo da Fazenda Conectada é mostrar como conectividade e digitalização aumentam a eficiência
agrícola com a junção de todas as tecnologias
disponíveis em um só local, aumentando a
rentabilidade do agricultor e a adoção de práticas mais sustentáveis.
A Case IH sempre ditou tendências, sendo
reconhecida pelo seu DNA de inovação e pioneirismo. É a marca que introduziu as mais
inéditas tecnologias para o agronegócio brasileiro e, agora, na era da revolução digital
no campo, não seria diferente. “Por meio de
machine learning, as nossas máquinas inteligentes que aprendem e se auto ajustam; os
dados gerados por nossos equipamentos e
soluções, que usam Big Data e Data Analytics, mostram que nós já estamos inseridos na
agricultura digital. E tudo isso será demonstrado na prática em uma propriedade de mais
de 3 mil hectares, a Fazenda Conectada Case
IH, que reúne as mais avançadas tecnologias
que o produtor brasileiro já teve acesso”,
disse Christian Gonzalez, vice-presidente da
Case IH para a América Latina.

CAPITAL DA AGRICULTURA DIGITAL
Com safra, liberada na região de Mato Grosso
desde de 15 de setembro, as comparações
de eficiência e produtividade da Fazenda Conectada estão sendo analisadas. Engenheiros
agrônomos e profissionais de pesquisa autônomos, são os responsáveis por mensurar
os resultados e realizar as comparações. Eles
realizam comparativos de "antes e depois"
da criação da Fazenda Conectada. E com a
modernização, pode ocorrer um movimento
inverso ao êxodo rural que existiu no passado, e Água Boa se tornará a capital da agricultura digital, atraindo profissionais de diversas
áreas tecnológicas e agronômicas e as Agtechs, staturps que oferecem soluções para o
agronegócio e que já somam 1.574 no país.
Democratizar o acesso a redes 4G, no campo ou nas cidades, é uma das prioridades da
TIM. “Levamos conectividade a mais de 6 milhões de hectares, impulsionando negócios
com agricultura conectada e agora queremos
chegar não só aos grandes, mas também
aos produtores de menor porte que buscam
tecnologia e soluções de conectividade para
aumentar a produtividade e eficiência operacional. O piloto em parceria com a Case
IH será importante para testarmos a expansão de projetos de conectividade às demais
regiões do país”, informou Paulo Humberto
Gouvea, da Head de Soluções Corporativas
da TIM Brasi.
FAZENDA CONECTADA É O CAMINHO DA
PRODUTIVIDADE E SUSTENTABILIDADE
A Fazenda Conectada Case IH é 100% digitalizada e todos os departamentos - do campo
aos especialistas em agricultura digital e de
precisão - estarão conectados através da rede
de internet, permitindo a obtenção de diagnósticos remotos para todas as áreas assim
como mais agilidade na tomada de decisões
que vão evitar perdas - de tempo e dinheiro e impactos ambientais.
A ideia da Fazenda Conectada, é que o seu
modelo possa ser replicado e aplicado, futuramente, em qualquer propriedade rural
brasileira. Tecnologias disponibilizadas permitem que especialistas em diversas áreas
acompanhem todas as operações realizadas,
das atividades nas lavouras ao trabalho de
processamento e beneficiamento de grãos, e
de seus fornecedores, gerando os mais diversos diagnósticos. Ao mesmo tempo, a área de
suporte poderá interagir diretamente com os
colaboradores, de forma virtual e em tempo
real, para solucionar dúvidas ou problemas
que possam surgir no dia a dia.
“A conectividade nas Fazendas vai permitir
que problemas sejam resolvidos na hora,

sem a necessidade de deslocamento. Essa é
uma realidade cada vez maior em muitos dos
nossos clientes. É o que chamamos de serviços conectados”, assegurou Rodrigo Alandia,
Gerente de Marketing de Produto da Case IH
para América Latina.
Com as máquinas agrícolas lançadas pela
Case IH, como o Steiger AFS Connect e o
Magnum AFS Connect, tratores que nascem
conectados para alavancar eficiência produtiva em todos os sentidos.
O mesmo acontece com as colheitadeiras
Axial-Flow Serie 250 Automation, que graças
ao sistema inteligente de regulagem automática, permitem automatizar 86% das operações da máquina.
Além de ter a conectividade como destaque,
os sistemas tecnológicos embarcados nas
máquinas agrícolas permitem que o operador, possa focar sua atenção em outros
detalhes da lavoura, aumentando a produtividade. Ele passa a ter uma função mais estratégica durante a operação.
“A máquina e suas tecnologias têm condições
de coletar e processar informações que um
ser humano não conseguiria sozinho”, falou
Eduardo Penha, Diretor de Marketing e Comunicação da Case IH.
A conectividade fornece mais recursos de
suporte, aumentando a disponibilidade da
máquina e mantendo os operadores em campo. O acesso remoto do monitor, desde que
autorizado pelo proprietário, permite que um

gerente ou concessionário compartilhe da
mesma visão do operador, ajudando a identificar eventuais problemas.
De acordo com a Case IH, os concessionários
também podem usar o suporte de serviço remoto para identificar as necessidades de manutenção e serviços para orientarem, proativamente, quais peças serão necessárias, sem
visitar a operação que às vezes está a uma
distância muito grande. As atualizações à distância de software permitem que as revendas
enviem atualizações de firmware sem fio diretamente para o trator.
“A conectividade aumenta a disponibilidade
em campo. Esteja no trator ou a 300 quilômetros de distância, o produtor terá a mesma capacidade de gerenciar a sua frota e a
operação. Ele poderá compartilhar e transferir dados - de linhas de orientação a informações agronômicas e de aplicação”, completou
Rodrigo Alandia.
MÁQUINAS CONECTADAS
Estimativas de entidades que atuam no setor
de máquinas agrícolas apontam que 2022
deverá ser um ano de vendas recordes, com
faturamento estimado em R$ 33 bilhões, 30%
acima dos resultados obtidos pelo setor em
2021. A tendência dos veículos embarcados
com agricultura de precisão está aumentando ano a ano. Com essas ferramentas, as máquinas agrícolas se tornam mais econômicas
(reduzem a quantidade de aplicações de insu-

mos, aplicando apenas volumes de fertilizantes ou sementes realmente necessárias para
determinada área), diminuem significativamente o uso de defensivos químicos, evitam
a compactação do solo e aumentam a eficiência do trabalho no dia a dia, consomem menos combustível assim como emitem menos
gases poluentes.
Seguindo essa tendência, em 2021 a Case IH
apresentou ao mercado duas de suas principais e mais avançadas máquinas, o novo Steiger AFS Connect e o Magnum AFS Connect. O
primeiro representa uma linha de tratores articulados embarcados com a tecnologia AFS
Connect que estabelece um novo padrão entre o campo e a conectividade, e o segundo,
o Magnum, chegou com um visual renovado
e muito mais moderno, também com o sistema AFS Connect e uma cabine reprojetada
que oferece mais conforto, armazenamento
e controles fáceis de usar. As duas máquinas
permitem serem monitoradas através do AFS
Connect Center, recebendo as informações
dentro da cabine através de um monitor,
projetado para navegação intuitiva e a conectividade. "Com estas máquinas, entramos
em um novo nível de conectividade e visualização remota nunca antes visto no campo",
afirmou Alandia.
Por EDITORIA NACIONAL - FOTOS - Divulgação
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Ocorrência de lagarta
falsa-medideira preocupa
produtores de soja.
Foram constatados casos recentes de ataques da espécie Rachiplusia nu em áreas produtoras
de soja no país, indicando a necessidade de adotar medidas que controlem a praga na safra 21/22.

Em relação às diferenças morfológicas
da pupa entre as espécies Rachiplusia nu e C.
includens, podemos observar na imagem ao
lado que a Rachiplusia nu possui a cor mais
escura, em tom marrom quase preto, enquanto
que C. includens apresenta a coloração marromesverdeada,
uma característica também de outras espécies
de falsas-medideiras.

A R. nu, quando adulta, apresenta a parte
dorsal e central do segundo par de asas na
cor castanho-clara e com a borda externa
castanho-escura. Outro ponto que pode ser
observado é que a mancha na região central
do primeiro par de asas não é tão brilhante
como em C. includens.

As lagartas que causam desfolha na cultura da soja são velhas conhecidas dos produtores, devido aos inúmeros prejuízos
que podem causar na produtividade das lavouras pelo Brasil. Recentemente, uma descoberta verificou a ocorrência de
uma nova espécie de lagarta falsa-medideira, chamada Rachiplusia nu, preocupando os sojicultores pelos ataques
constatados em áreas produtivas de todo o país.

Quais as características da Rachiplusia nu?
Historicamente, a ocorrência da espécie Rachiplusia nu era limitada aos estados da região Sul do Brasil
e à Argentina, no entanto, a lagarta já foi detectada em outros estados do país.
Por ser um tipo de lagarta falsa-medideira, tem alto poder de proliferação e de destruição na cultura, podendo se
desenvolver, inclusive, em outras plantas hospedeiras como feijão, tomate e fumo devido à sua característica de polifagia.
As lagartas dessa espécie são bem parecidas com a Chrysodeixis includens, porém podem ser
diferenciadas por algumas características morfológicas. O lado interno da mandíbula da Rachiplusia nu
não apresenta dentes, ou seja, sua carena interna é contínua até a borda externa da mandíbula.
Já a C. includens apresenta a face interna de suas mandíbulas com dois dentes.

Para evitar que os prejuízos tomem grandes
proporções na lavoura ao comprometer a
produtividade da soja é extremamente necessário
evitar a dispersão dessa espécie com medidas
adicionais de monitoramento e controle dentro do
MIP (Manejo Integrado de Pragas), mantendo o
alto potencial produtivo das plantas.
Veja no infográfico as principais características
da Rachiplusia nu na soja:

Orientações de manejo
Diante desse cenário, a forma mais eficiente para evitar prejuízos causados pela lagarta desfolhadora Rachiplusia nu
é adotar boas práticas agrícolas que fazem parte do MIP, como as áreas de refúgio, que mantêm as biotecnologias
funcionando, além da aplicação de tecnologias inovadoras para um manejo assertivo contra a praga.

Nesse sentido, algumas boas práticas recomendadas são:
Além disso, outro aspecto que podemos destacar é
que a R. nu possui microespinhos na região superior
à inserção das três pernas torácicas e, além disso,
nos ínstares maiores, nota-se que as lagartas R. nu
apresentam cor verde de tonalidade mais escura e
com maior movimentação nas folhas em comparação
à C. includens. Observa-se também que a R. nu
possui um maior índice de consumo foliar em um
mesmo espaço de tempo.

Tratamento de sementes;

Monitoramento constante da lavoura;
Rotação de culturas;

Plantio de refúgio estruturado (soja não Bt);

Controle químico com inseticidas de alta eficácia.
Vale ressaltar que, no caso do manejo químico, é fundamental que o produtor escolha um inseticida
eficaz no controle de pragas, seguindo sempre as recomendações da bula e a orientação
de um engenheiro agrônomo para a melhor tomada de decisão.

Fonte: Syngenta 2022

BRASIL NA EXPO DUBAI
JAIR BOLSONARO E MICHEL TEMER - presença brasileira na Feira de Dubai, mostraram a força da nossa economia

O ex-presidente Michel Temer liderou uma comitiva de empresários,
profissionais liberais e políticos brasileiros que participaram da Expo
Dubai, evento que acontece em Dubai, nos Emirados Árabes.
Por EDITORIA NACIONAL - FOTOS - Arquivos

O ex-presidente Michel Temer liderou uma
comitiva de empresários, profissionais liberais e políticos brasileiros que participaram
da Expo Dubai, evento que acontece em Dubai, nos Emirados Árabes. A comitiva esteve
no evento entre os dias 9 e 16 de novembro.
A exposição foi aberta no dia 1º de outubro
e segue até o dia 31 de março de 2022. São
exatamente seis meses da maior feira internacional de negócios e inovação.
Temer fez uma palestra em evento da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e levou
aos presentes, palavras de confiança e otimismo sobre as relações bilaterais entre Brasil e
Emirados Árabes e com o restante do mundo.
A CNI levou à Dubai mais de 300 empresários
para participar da feira e realizar negócios.
Temer criticou posições pessimistas e disse
que isso só traz gestos negativos. “De vez em
quando o Brasil assume uma certa posição
pessimista e o pessimismo sempre traz gestos negativos e, ao contrário, o otimismo traz
gestos positivos”, afirmou.
O ex-presidente falou sobre a potencialidade
do Brasil e disse que o país tem uma capacidade extraordinária de produção, não só na
área agrícola, mas também na indústria. “Temos áreas agriculturáveis no Brasil que não
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alcançam mais do que oito ou nove por cento
do território. Nós temos mais 50% ou 60% de
território ainda agriculturável no Brasil. Eu
faço essa menção para dizer que a agricultura existe, também, incentivando a indústria”,
afirmou.
BOLSONARO
A comitiva participou ainda de um evento
onde esteve presente o presidente da República Jair Bolsonaro, que também esteve na
Expo Dubai e discursou no Fórum Invest in
Brazil.
“Temos certeza que essa nossa passagem
por aqui os fará investir mais ainda em nosso
país. Temos tudo o que o mundo precisa, estamos de portas abertas, queremos cada vez
mais ampliar as nossas relações comerciais,
e os senhores são um dos os parceiros preferidos por nós. Tenham certeza que o Brasil
é fantástico, o Brasil é humano, é acolhedor”,
disse o presidente no evento.
INTEGRAÇÃO
O empresário e ex-deputado federal Beto
Mansur, destacou a importância da Expo Dubai. “É muito importante essa integração dos
países apresentarem as suas características.

Não podemos esquecer, logicamente, o nosso pavilhão brasileiro que conta a história da
sustentabilidade no ecossistema do nosso
país, mantendo a qualidade da nossa produção e mantendo, também, todo o nosso meio
ambiente”, disse o empresário.
MISSÃO DA CNI TEVE
AGENDA EXTENSA EM DUBAI
A missão empresarial que a Confederação
Nacional da Indústria (CNI) liderou nos Emirados Árabes Unidos realizou uma intensa
agenda. As reuniões incluíram visitas técnicas setoriais, rodadas de networking entre
potenciais parceiros comerciais, palestras de
orientação sobre a cultura empresarial local e
prospecção de oportunidades de negócios e
de investimentos.
Elias Barbosa Junior, que integrou a comitiva,
disse que a missão debateu temas de extrema
importância como mobilidade, oportunidades e sustentabilidade “trazendo integração
entre povos e nações de culturas diferentes”.
O empresário Ramiro Azambuja da Silva também destacou a questão sustentabilidade
e mobilidade, tema que pauta a Expo 2020.
“Isso trouxe otimismo e boas mensagens.
Acho que é isso que o mundo precisa para
enfrentar os desafios, sair dessa crise juntos
e transformar o que é limão em limonada”,
avalia.
Para o empresário Marcio Chaves, o tema
sustentabilidade é uma pauta importante
globalmente. “O Brasil está no centro de tudo
isso, proteção do meio ambiente e unir isso
ao desenvolvimento econômico. Estamos

BETO MANSUR
“Essa exposição tem uma importância muito grande porque congrega todos os países. Nós temos mais de 150 nações participando da Expo Dubai
2020 que em função da pandemia acabou sendo feita em 2021. É muito importante essa integração toda dos países, de apresentarem as suas
características. Não podemos esquecer, logicamente, do nosso pavilhão
brasileiro que conta a história da sustentabilidade, principalmente do
ecossistema do nosso país, mantendo a qualidade da nossa produção e
mantendo, também, todo o meio ambiente. Parabéns a todos de Dubai e a
todos os países que participam”.
muito bem representados e acho que vamos
trazer boas ideias”, declarou.
Já o empresário Luis Felipe Belmonte diz que
a Expo Dubai é um lugar de oportunidades
para o futuro. “Aqui se pensa o futuro e um
futuro melhor para o nosso planeta e para as
pessoas que vivem nele”, enfatizou.
A comitiva foi composta ainda pelo ex-ministro Carlos Marun, pelos empresários Edson
Moura, Fábio Vicenzi, Thiago Goedert, Julio
Cesar Marcellino, além do advogado Flavio
Goldberg, do prefeito de Guaruva (SC) Rodrigo Adrianny David, do agropecuarista Wilfrido Augusto Marques e do deputado federal
Carlos Chiodini.
PAVILHÃO BRASIL:
UM DOS MAIS VISITADOS
O Pavilhão Brasil da Expo 2020, em Dubai,
atraiu investidores de todo o mundo e no dia
15 de novembro havia atingido o marco de
400 mil visitantes desde o início do evento,
em 1º de outubro.
De acordo com a Apex-Brasil, o Pavilhão Brasil
figura entre os cinco mais visitados da exposição, juntamente com os da China, Itália, Arábia Saudita e França.
Ao longo dos seis meses de evento, o espaço
de quase 4 mil metros quadrados do Pavilhão
Brasil promete uma imersão em visões, sons
e cheiros do país – incluindo uma lâmina
d’água representando rios e lagos brasileiros,
por onde os visitantes podem caminhar.
Até março de 2022, o local deve receber delegações das três esferas públicas, além de
empresários, investidores, startups, empreendedores e representantes setoriais.
Além da experiência sensorial e estética promovida pela arquitetura e decoração do pavilhão, chefs brasileiros apresentam culinárias
típicas de biomas como Cerrado, Pantanal,
Caatinga e Amazônia.

RESPEITO ÀS TRADIÇÕES É ESTRATÉGICO
EM NEGOCIAÇÕES NO MERCADO ÁRABE
Empresas brasileiras que queiram exportar
para o mundo árabe devem dedicar atenção
especial ao consumidor em questão. No caso
dos Emirados Árabes, os possíveis parceiros
comumente falam dois ou mais idiomas,
prezam pela sustentabilidade dos produtos
e têm uma forte bagagem internacional. Um
olhar que leva em consideração as tradições
islâmicas é considerado um diferencial nessas
negociações.
A certificação Halal tem como base o conceito islâmico que diz que é possível consumir
tudo o que é permitido por Deus. O selo é
conferido a produtos manufaturados em um
processo produtivo que respeita as tradições
do islamismo. Para o presidente da Câmara
de Comércio Árabe-Brasileira, Osmar Chohfi,
a estratégia é fundamental no processo de
negociação com o mundo árabe.
“É importante ter um posicionamento de
marca que transmita respeito às tradições
locais”, reforçou o embaixador, durante a
abertura do seminário “Como fazer negócios
com os Emirados Árabes”. O evento integra
a agenda de uma delegação de cerca de 300

empresários brasileiros na Expo 2020 Dubai.
Dados da Câmara de Comércio Árabe-Brasileira indicam que cerca de 6% da população
brasileira, algo em torno de 12 milhões de
brasileiros, têm alguma participação do que
Chohfi chama de sangue árabe. “Isso conta
muito quando se vai fazer negócio com os países árabes”, afirmou Chohfi.
“Essas associações à imagem do Brasil são
importantes nos seus esforços de marketing
porque certamente terão influência na conquista de clientes e na simpatia deles por
produtos e serviços. É importante desenvolver uma marca que está baseada nas peculiaridades das nossas tradições e naquilo que
nós, brasileiros, somos”, completou.
Segundo o embaixador, na cultura negocial
árabe, tão importante quanto efetivar a transação é constituir uma relação de confiança
na parceria. Como nós, latinos, os árabes gostam da relação olho no olho. Os encontros
presenciais, entretanto, ficaram fortemente
comprometidos em meio à pandemia. “Agora
que estamos retomando a normalidade, essa
relação presencial e pessoal entre empresários, para os árabes, é muito importante”,
concluiu.
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COMITIVA BRASILEIRA - recheada de lideranças fizeram bonito na Feira de Dubai

BRASIL BEM REPRESENTADO - Organizado pela Conferação Nacional da Indústria, nosso país foi destaque em Dubai

COMITIVA DO BRASIL EM DUBAI
Nos próximos dias teremos encontros muito
importantes, conhecendo a Expo por dentro,
os seus atrativos e também esse pedacinho
do mundo especial que é Dubai”.

CARLOS MARUN (Ex-deputado federal)
“Chegamos em Dubai, uma viagem maravilhosa, direta de São Paulo. Hoje alguns já fizeram testes de PCR aqui também, tivemos
que fazer antes de embarcar e esperamos
amanhã já ter recebido o positivo dos testes
e estarmos convivendo com essa cidade maravilhosa. Iniciamos então esses sete dias de
feliz estada aqui na querida Dubai”.

WILFRIDO AUGUSTO MARQUES
“Muita honra, muita alegria viemos a Dubai
participar da Expo e paralelamente participarmos de um evento muito importante com
a presença do presidente Temer que mostrou, mais uma vez, o espírito que ele determina que é o da harmonia, de compartilhar.
Aqui nós vimos, além de um belo exemplo
institucional, o que representa a modernidade a futurologia. Um agradecimento especial
ao nosso grande amigo Carlos Marun que
idealizou, organizou e nos trouxe a participar
desse fantástico acontecimento. Nosso sentimento é de otimismo, de muita paz e muita
confiança no futuro do Brasil.”

CARLOS CHIODINI
“Uma viagem cansativa realmente, mas vale
a pena porque a Expo é um evento único,
acontece a cada quatro anos. O ano passado
não teve devido à pandemia, agora acontece
e a gente tem o prazer de compartilhar esse
momento com um grupo especial de amigos.
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EDSON MOURA
“Estamos todos muito felizes pela bela viagem que fizemos, acompanhando a comitiva
do presidente Michel Temer para ver o que
tem de novo aqui na Expo Dubai, podermos
absorver conhecimentos necessários para
contribuir com o nosso país”.

FÁBIO VICENZI
“Chegando aqui em Dubai, depois de 14 horas de voo pela Emirates, foi um voo muito
bom. Na viagem ficamos estudando um pouquinho sobre a Expo Dubai e percebemos
que ela foi construída em tempo recorde. Investimento de US$ 7 bilhões que serve para
esses seis meses de feira mundial, recebendo
mais de 190 nações. É um legado, infraestrutura que o governo dos Emirados Árabes irá
deixar para o resto do tempo dessa região
como Centro Científico e parque permanente de exposições de tecnologias futuras. Essa
missão do presidente Temer é uma grande
oportunidade para a gente poder conhecer,
vivenciar essas experiências e pensar na sustentabilidade e num futuro melhor para todos nós”.
“Estamos aqui no evento da CNI em parceria com a Apex, onde a palestra principal foi
proferida pelo presidente [Michel] Temer
que nos trouxe palavras de confiança e de
otimismo com relação as relações bilaterais
– Emirados Árabes e região Brasil – e também
uma palavra de otimismo em relação a esse
mundo pós-pandemia, onde o Brasil, buscando superar esses dois últimos anos de dificuldade, atravessa o oceano para aqui entabular
novas negociações”.

RODRIGO ADRIANY DAVID
“Acabamos de chegar agora em Dubai, nessa comitiva tão importante governamental
para a gente conhecer tanto a cidade quanto a Expo Dubai, as novidades tecnológicas,
sustentabilidade e todas as informações que
a gente consiga absorver e levar para a nossa
região e para no nosso município”.

LUIZ FELIPE BELMONTE
“Primeiro quero dizer da satisfação de estar
compondo um grupo tão seleto de políticos,
empresários, pessoas tão representativas
num momento marcante também que é essa
integração que nós vamos fazer com essa
participação nessa exposição. Eu tenho certeza que daqui nós voltaremos com algumas
situações mais conhecidas, mais favoráveis
e vamos ter uma grande produtividade nesse nosso encontro. Estou muito feliz, muito
otimista e acho que, realmente, nós teremos
grande progresso nesse nosso encontro”.
“Nós estamos tendo essa oportunidade de
estar aqui com o grupo de empresários e grupo, também, da classe política fazendo essa
visita à Expo Dubai. Primeiro que é muito gratificante estar aqui, convivendo com tantas
culturas, são 150 nacionalidades e a possibilidade de vir aqui e ver as oportunidades do
futuro. As possiblidades de sustentabilidade
que também se verificam, ou seja, aqui se
pensa o futuro, um futuro melhor para o nosso planeta e para todos que vivem nele. E que
a gente consiga, realmente, concretizar todas
essas ações e tenhamos um mundo melhor”

GUSTAVO BRANT
“É um prazer para mim estar representando a
ala empresarial, acho que é um marco mundial, um momento importante para a gente
debater sustentabilidade, inovação e tecnologia. Então, para mim é um privilégio estar
aqui com esse grupo e poder debater esses
temas.”

ELIAS BARBOSA JUNIOR
“É uma honra poder participar desse seleto
grupo nessa missão a Dubai e participar da
Expo Dubai 2020 trazendo temas importantes, internacionais como mobilidade, oportunidade e sustentabilidade, trazendo uma
integração entre povos e nações de culturas
diferentes. Uma honra poder participar com
apresentações incríveis, espetaculares dando
exemplo para todo o mundo”.

MARCIO CHAVES
“É uma satisfação muito grande para mim,
como empresário e economista, estar participando desse excelente grupo na missão
empresarial aqui na Expo Dubai. Esse tema
sustentabilidade é uma pauta muito importante globalmente e o Brasil [está] no centro
disso. Proteção do meio ambiente, unir isso
ao desenvolvimento econômico. Realmente
aqui estamos muito bem representados e
acho que vamos trazer muitas novidades e
novas ideias para o nosso país”.

MICHEL TEMER (ex-presidente do Brasil)
“Que este momento em que a CNI traz para
Abu Dhabi mais de 300 empresários a significar, precisamente, esta unidade do setor ligado à CNI e sobre unidade o otimismo. Convenhamos, eu digo isso sr. Sheik com muita

tranquilidade porque de vez em quando o
Brasil assume uma certa posição pessimista e
o pessimismo sempre traz gestos negativos e,
ao contrário, o otimismo traz gestos positivos.
Você, Robson [Braga de Andrade – presidente
da CNI], trouxe para Dubai o gesto positivo do
nosso país, com esse otimismo extraordinário dos nossos empresários brasileiros. Esta é
uma primeira sensação que eu tenho aqui...O
Brasil tem uma capacidade extraordinária de
produção, não só na área agrícola, porque
evidente que, somos de vez em quando sr.
Sheik, chamados de “celeiro do mundo” e nós
temos áreas agriculturáveis no Brasil que não
alcançam mais de oito ou nove por cento do
território. Nós temos 50%, 60% do território
ainda agriculturáveis no Brasil. E eu faço essa
menção para dizer que a agricultura existe,
também, incentivando a indústria, porque é
a indústria que produz as máquinas e hoje, sr.
sheik, numa tecnologia avançadíssima. Mas é
claro que vindo a Dubai, nós vemos essa maravilha, essa imponência do país que tem 50
anos de idade, não mais que 50 anos, e foram
capazes de construir uma coisa que hoje é,
digamos assim, um símbolo do progresso, do
desenvolvimento e da harmonia para todo o
mundo e devo dizer, sem medo de errar, que
no Brasil, há um certo encantamento quando
se fala em Dubai, Abu Dhabi, nos Emirados
Árabes, as pessoas querem vir pra cá, para
eventualmente praticar turismo, mas muitas
e muitas vezes, realizar negociações”.

RAMIRO AZAMBUJA DA SILVA
“Estar em Dubai nessa missão tão importante com
empresários tão renomados para discutir sustentabilidade, mobilidade e
oportunidade, trouxe boas
mensagens. Acho que é
isso que o mundo precisa
para enfrentar os desafios,
sair dessa crise junto e
transformar limão em limonada. Acho que foi muito
importante e é um sucesso
estar aqui”.
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LAR
COOPERATIVA
R$ 1 BI DE INVESTIMENTO
ANUAL E QUER MAIS
A boa gestão adotada pela diretoria, comandada pelo diretor-presidente Irineo da Costa Rodrigues, tem implantado uma administração participativa, com o olhar voltado para o crescimento vertical e
horizontal da cooperativa, além da valorização dos colaboradores.
IRINEO RODRIGUES - Presidente da Lar Cooperativa, encerrou 2021 com faturamento recorde e fala sobre as perspectivas
para 2022 com otimismo e confiante no mercado interno e externo
A meta da Lar para 2021 era atingir um faturamento de R$ 13,7 bilhões. No entanto,
a empresa fechou o ano com faturamento de R$ 15 bilhões, o que representa um
crescimento anual de 53% em 2020 e de
56,7% em 2021.
O planejamento até 2030 é que haja investimento anual de R$ 1 bilhão.
O ambiente colaborativo criado pela direção tem transformado a cooperativa em
uma das maiores empresas e uma das melhores para se trabalhar no País.
Para o diretor-presidente Irineo da Costa
Rodrigues, a gestão colaborativa, a integração com os associados e os constantes
investimentos em educação se torna o
principal aspecto de crescimento da Lar.
“Temos um ambiente muito colaborativo,
um quadro de associados que cresce, e
cresce de uma forma consiste e que deseja
ter uma cooperativa organizada. Temos um
apoio muito grande dos associados, temos
investido muito no pilar da educação, para
que nossos colaboradores produzam os
melhores resultados, para que eles sejam
recompensados por isso e tenham satisfação de trabalhar na Lar”, destacou.
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Em 2021, a Lar Cooperativa pode brindar
grandes conquistas. A empresa recebeu,
por meio de pesquisa popular, o título de
empresa privada mais admirada da região
Oeste. Uma pesquisa encomendada ao
Instituto Opinião pela Associação dos Municípios do Oeste do Paraná (Amop) consolidou a cooperativa com o título e evidenciou seu crescimento para todo o País. “O
honroso reconhecimento, que recebemos
com alegria e humildade, mas que também
nos dá um imenso orgulho por ser o resultado de uma vitoriosa trajetória de quase
seis décadas de trabalho, fé e superação,
propiciando oportunidades de crescimento e prosperidade para nossos associados,
hoje somando mais de 12 mil famílias, e
gerando dezenas de milhares de postos de
trabalho diretos e indiretos em todas as
nossas áreas de atuação”, salientou Irineo
da Costa Rodrigues.
A Lar é a cooperativa agroindustrial que
mais emprega no Brasil, beirando a casa
dos 23 mil colaboradores em suas diversas
unidades de produção distribuídas pelo
Paraná, Mato Grosso do Sul e Santa Cata-

rina. A Lar Cooperativa é uma das maiores
processadoras e exportadoras de carne de
frango do Brasil, aproximando-se do abate
diário de um milhão de aves.
Outra grande conquista foi o destaque evidenciado pelo jornal Valor Econômico, que
classificou a Lar como a cooperativa mais
inovadora do Brasil. A classificação é feita
com base em um modelo desenvolvido
para o ambiente brasileiro e em indicadores qualitativos e quantitativos, avaliam de
maneira consistente as práticas de inovação, identificando as empresas que adotam os melhores modelos de gestão da
inovação, seus investimentos no mercado
local e os resultados conquistados.
A elaboração do ranking se baseia em cinco pilares da cadeia de inovação: intenção
de inovar, esforço para realizar a inovação,
resultados obtidos, avaliação do mercado
e geração de conhecimento. Neste ano, a
Lar atingiu os seguintes resultados: 1ª Cooperativa em inovação no Brasil; 6ª entre as
empresas mais inovadoras do Agronegócio
Nacional; 124ª Empresa mais inovadora do
Brasil.
O diretor-presidente da Lar, Irineo da Costa

Rodrigues, destaca as principais medidas
adotas para o avanço da cooperativa, além
das expectativas e desafios da cooperativa
para 2022.
Leia, o resumo da entrevista:

vestindo muito no pilar da educação, para
que nossos colaboradores produzam os
melhores resultados, para que eles sejam
recompensados por isso e tenham satisfação de trabalhar na Lar.

Nova Fase - Presidente, na sua análise
técnica o ano de 2021 foi tão desafiador,
assim como os anos anteriores?
Irineo da Costa Rodrigues - O ano de 2021
evidenciou o crescimento da Lar e levou o
nome da cooperativa para um novo patamar de desenvolvimento e credibilidade.

Nova Fase - O faturamento da Lar está ligado aos produtos de qualidade que chegam à mesa dos consumidores da marca?
Irineo: Nós crescemos entre 2019 e 2020,
53%. Da mesma forma, crescemos, em
2021 sobre 2020, em torno de 56%. É um
crescimento expressivo. Raramente uma
companhia cresce tanto em dois anos consecutivos e isso se deve a uma expansão
horizontal e vertical que estamos realizado
na Lar. Horizontal pela expansão em novos
lugares e vertical na parte industrial. Hoje,
o nosso quadro de gestores tem se capacitado cada vez mais e, assim, temos uma
gestão segura, empreendedora, mas por
outro lado, nós chegamos a um estágio de
que o crescimento não vai ser importante,
o importante será o aperfeiçoamento do
nosso trabalho para agregar valor ao que
nós já temos, então, é isso que a Lar vai ter

Nova Fase - Ao apresentar números expressivos, que colocam a Lar Cooperativa
em evidência no cenário nacional, além
de enaltecer a gestão eficiente adotada
pela diretoria, a que se deve esse resultado positivo?
Irineo: Eu penso que nós temos um ambiente muito colaborativo, um quadro de
associados que cresce, e cresce de uma
forma consiste e que deseja ter uma cooperativa organizada. Temos um apoio
muito grande dos associados. Estamos in-

como horizonte daqui para frente, visando
sempre o desenvolvimento.
Nova Fase - Para atingir esse fluxo e os
objetivos, quais são os principais desafios
encontrados?
Irineo: Primeiro foi superar as dificuldades
que a pandemia nos impôs e eu acho que
é basicamente isso, porque as cargas tributárias altas e logística inadequada, todos
sofrem, mas quem faz um esforço maior
para essa superação consegue um resultado melhor.
Nova Fase - Quais são os próximos
desafios e como vencê-los?
Irineo: Investir mais em educação, esse é
um dos nossos principais pilares e será um
dos nossos grandes desafios nos próximos
anos. Preparar nossa gente, preparar agricultores mais técnicos, gestores mais profissionais, porque a soma de todo mundo
vai dar um resultado eficiente.
Fonte: Jornal A Voz do Paraná
Agradecemos ao jornalista Elias Adinã
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CHEGOU

SOJA PRETA

INFLUX

Começa a ser cultivada e
promete rivalizar com feijão
Por EDITORIA NACIONAL - FOTOS - Divulgação

“sojoada”, ou feijoada de soja preta
Depois de 15 anos de pesquisa e melhoramento genético, os primeiros mil quilos de
sementes de soja preta vão ser multiplicados nas próximas safras num avanço que
promete ser a redenção da leguminosa
como ingrediente do cardápio brasileiro.
A nova soja, desenvolvida pela Embrapa
em parceria com a Epamig e a Fundação
Triângulo, é rica em antioxidantes e apresenta sabor suave, garantem os pesquisadores. Essa característica é importante
porque a resistência ao gosto forte da soja
foi por muito tempo um desafio para a pesquisa científica.
“É muito gratificante ver uma cultivar atender a um nicho de mercado, tanto pelo seu
potencial produtivo quanto pelas qualidades nutricionais”, diz Roberto Zito, da Embrapa Soja, em Londrina (PR).
A BRSMG 715A é capaz de enriquecer nutricionalmente uma feijoada, ou mesmo
substituir completamente o feijão, devido
ao elevado teor de proteína. “Os testes que
fizemos mostraram que a soja preta tem
sabor mais agradável e maior facilidade
de cozimento do que a comum. Ela ainda
é rica em antocianina, um antioxidante na-

tural que reduz o envelhecimento das células”, assegura a pesquisadora Ana Cristina
Juhász, da Epamig.
“Juhász diz que as avaliações sensoriais indicaram que o sabor da soja preta foi considerado suave e bem aceito no preparo de
saladas, na mistura com feijão preto e até
mesmo na elaboração de “sojoada”, ou feijoada de soja preta.
“Essa característica é importante para a
dona de casa que vai cozinhar a soja”, ressalta. “Os grãos também não soltam a casquinha (tegumento) e não formam espuma
na panela de pressão durante seu cozimento, características que as cultivares para indústria possuem e que o consumidor não
aprecia”, completa.
ATIVIDADE ANTIOXIDANTE
Ao comparar as características das cultivares, a Embrapa concluiu que a soja preta
tem pelo menos 1,8 vez mais atividade antioxidante que a soja amarela. Isso significa
que a nova variedade tem maior capacidade para prevenir o envelhecimento, por
exemplo.
No Brasil, serão multiplicados inicialmente
mil quilos de sementes até que se consiga

volume suficiente para atender a demanda de mercado. Indicada inicialmente para
Minas Gerais, a BRSMG 715A apresenta
produtividade similar à de outras cultivares
convencionais disponíveis. “Além disso, é
resistente às principais doenças, inclusive a
nematoides de cisto e galha, que são problemas para a região de indicação”, afirma
Zito.
A nova soja foi um dos destaques das rodadas de negócios tecnológicos do Workshop
Nichos de Mercado para o Setor Agroindustrial, que a Embrapa realiza com o Serviço Sebrae Nacional no Memorial da América Latina (SP).

®

TECNOLOGIA PARA
COMBATER TODAS
AS LAGARTAS.

Nas avaliações, o tempo
de cozimento foi menor
quando comparado ao
de outras cultivares.

PROTEÇÃO

UV

Nova tecnologia VISIQ
confere maior potência
de controle e residual.

CONTRA TODAS AS LAGARTAS, SÓ INFLUX®.

SOJA PRETA pode ser utilizada em substituição ao feijão Foto: Divulgação / Embrapa
www.portalsyngenta.com.br

PARA RESTRIÇÃO DE USO NOS ESTADOS, CONSULTE A BULA.

zidas pela Embrapa Soja em
parceria com a Epamig e a
Fundação Triângulo
Divulgação / Embrapa
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PESQUISAS foram condu-
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COOPERATIVISMO
três mil empresas. Elas são convidadas a participar e, precisam, para
se integrar aos critérios do concurso, apresentar suas demonstrações
financeiras e preencher questionários técnicos minuciosos e auferidos.
Os coordenadores do estudo informam que oito indicadores são analisados para definir o ranking das mil maiores. São eles: receita líquida,
margem Ebitda, giro do ativo, margem de atividade, rentabilidade, cobertura de juros, liquidez corrente e crescimento sustentável. O critério com mais importância é a receita líquida, observada segundo a
margem Ebitda e rentabilidade do patrimônio. Na margem Ebitda, a
Coopavel aparece na décima colocação.
O diretor-presidente do Conselho de Administração da Coopavel Cooperativa Agroindustrial, Dilvo Grolli, informa que o resultado do Valor
Mil do Valor Econômico precisa ser comemorado, porque destaca a
seriedade, o profissionalismo e a dedicação de todos que constroem a
história da Coopavel.
DILVO GROLLI - destaca que a seriedade, o profissionalismo e a
dedicação de todos constroem a história da Coopavel

Coopavel está entre as
maiores empresas do País
A Coopavel Cooperativa Agroindustrial subiu 15 posições entre as mil
maiores empresas do Brasil, segundo o ranking anual divulgado pelo
Valor Econômico, um dos principais jornais especializados em economia no mundo. O Valor 1000, que informa as mil maiores empresas brasileiras, acaba de ser divulgado e trouxe dados das Empresas
apontadas como as mais relevantes ao Paraná.
O setor cooperativista aparece com força no levantamento do Valor Econômico. No total, 49 Cooperativas foram listadas sendo 16
do Paraná. Em sua 19ª edição, o Valor Mil alcança um universo de

ENTREVISTA

FOCO NA ROTA BIOCEÂNICA
CIDA BORGHETTI

RESUMO - Com a construção da
ponte internacional, a Rota Bioceânica trará ganhos para todos, além
de lastros econômicos e de emprego
antes nunca vistos aos dois países,
vislumbra Cida Borghetti, Conselheira de Itaipu Binacional.
A construção da ponte internacional sobre
o Rio Paraguai, entre Porto Murtinho (MS)
e Carmelo Peralta (Paraguai) lançada em dezembro, contou com as presenças de autoridades paraguaias e de Mato Grosso do Sul. A
passagem é a principal infraestrutura da Rota
Bioceânica (Brasil-Chile), que vai viabilizar
acesso dos produtos sul-mato-grossenses a
outros países.
Maria Aparecida Borghetti, a Cida Borghetti,
ex-governadora do Paraná e atual Conselheira da Hidrelétrica de Itaipu, diz que a construção da segunda ponte entre o Paraguai e o
Brasil foi uma das principais bandeiras da sua
gestão enquanto governadora e que se empenhou pessoalmente para viabilizá-la.
A Rota Bioceânica unirá as áreas de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul, no Brasil;
Alto Paraguai e Boquerón, no Paraguai; Salta
e Jujuy, na Argentina; e Antofagasta, no Chile. “Uma grande e histórica obra para toda
a América do Sul que, enfim, está saindo do
papel”, comemora. Em entrevista ao jornal O
Estado, Borghetti também comenta sobre os
reflexos da crise hídrica sobre a Hidrelétrica
de Itaipu, bem como sobre o Tratado de Itaipu, firmado entre o Brasil e o Paraguai.
O lançamento do marco da Rota Bioceânica
pode ser encarado como contagem regressiva da obra?
Acompanhei de perto essa negociação que
iniciou em 2018, quando estava na condição
de Governadora do Paraná. Com o trabalho
conjunto entre as presidências do Brasil e Paraguai e das diretorias de Itaipu, conseguimos
garantir os investimentos para a construção
da segunda ponte em Foz do Iguaçu, financiada pela margem brasileira, e agora para a
ponte entre Porto Murtinho e Carmelo Peralta, financiada pela margem paraguaia da
Itaipu.
Pela cidade de Mato Grosso do Sul vai ser
preciso mais investimentos?
Uma obra dessa magnitude vai aumentar
a competitividade do entorno, atrair novos
investimentos e negócios. Acredito que o
governo do Mato Grosso do Sul e as autoridades de Porto Murtinho podem dar mais
detalhes do planejamento de obras de curto,
médio e longo prazo.
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CIDA BORGHETTI - Conselheira de Itaipu Binacional e ex-governadora do Paraná
Outras obras já estão em andamento e financiadas pela Itaipu Binacional. Elas estarão prontas antes da ponte?
Somente a margem brasileira da Itaipu está
investindo aproximadamente R$ 2,5 bilhões
em uma série de obras de infraestrutura para
a região Oeste do Paraná, sua área de influência direta. O apoio a todas essas obras é parte
da missão institucional da Itaipu Binacional:
“Gerar energia elétrica de qualidade com
responsabilidade social e ambiental, contribuindo com o desenvolvimento sustentável
no Brasil e no Paraguai”.
Por que do lado paraguaio a Rota Bioceânica está mais adiantada?
Mais importante do que isso é mobilizar esforços em torno de um objetivo em comum
entre todos os países: que todos entendam a
importância do projeto e trabalhem em sintonia para que ele saia do papel e beneficie o
progresso sustentável de todos.
A Rota Bioceânica trará mais ganho para
MS ou para o País?
Para todos, o Estado e o País. A nova ligação
internacional que será construída sobre o Rio
Paraguai é considerada uma das obras mais
importantes para a futura Rota Bioceânica –
um corredor rodoviário de mais de 2,4 mil
quilômetros entre os oceanos Atlântico, no
Brasil, e Pacífico, no Chile, passando por Paraguai e Argentina.
Quais os danos sofridos neste ano pela Hidrelétrica de Itaipu por conta da seca no País?
Não houve danos à hidrelétrica, apenas uma
queda na produção, em função da maior estiagem registrada pela usina desde o início da

sua operação, há 37 anos. No entanto, justamente este ano a Itaipu vem registrando, mês
a mês, seus melhores índices históricos de
produtividade, que é calculada pela relação
entre a quantidade de energia gerada e a vazão turbinada. É diferente da produção, que
significa a quantidade absoluta de energia gerada em um determinado período de tempo.
Em outras palavras, nunca a água foi tão bem
aproveitada na Itaipu como em 2021. Os índices elevados de produtividade são possíveis
graças ao empenho das equipes binacionais
da área técnica da usina, fazendo que Itaipu
atenda aos requisitos energéticos dos dois
países da forma mais eficiente possível, ao
gerar energia no melhor ponto de operação
das unidades geradoras, no qual o consumo
de água é menor.
Em 2022 será revisado o Tratado de Itaipu entre Brasil e Paraguai. O país vai continuar para
ter mais energia ao governo paraguaio?
A revisão será apenas do Anexo C do Tratado de Itaipu, que estabelece as bases para a
comercialização de energia, e não do corpo
principal do Tratado. As negociações cabem
às altas partes dos dois governos e devem
começar apenas a partir de agosto de 2023,
quando Brasil e Paraguai, por intermédio de
seus Ministérios das Relações Exteriores,
conduzirão esse processo. Até a conclusão
dessa negociação e a consumação da revisão
do Anexo C não há como fazer um prognóstico assertivo de como será a venda da energia
de Itaipu que o Paraguai não consome.

Por Bruno Arce – Jornal O Estado
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Aparecida (SP) desponta como
destino de férias, no Vale do Paraíba
Aparecida, conhecida por todos pelo turismo religioso, pelo monumental Santuário
Nacional Aparecida, tem inúmeros atrativos
para conhecer. O destino está sendo visto
por muitos, como um local para férias, estendendo também para as cidades vizinhas,
que mostram outros atrativos, como o turismo de aventura, gastronômico e cultural.
Vamos falar inicialmente de Aparecida. Já
estive nesse destino lindo várias vezes ao
longo desses anos, e sempre foi para estar
poucos dias. A primeira visita sem dúvida é o
Santuário Nacional Aparecida, aquele espetáculo de lugar mágico e especial, que nos
dá uma energia positiva, que nos deixa leve
com a espiritualidade do ambiente, visitado
por tantos desse mundo.
A Catedral Basílica Santuário Nacional de
Nossa Senhora da Conceição Aparecida,
também conhecida como Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, é um templo religioso católico localizado no município
brasileiro de Aparecida, no interior do estado de São Paulo.
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Quantos dias passar em Aparecida? O ideal é visitar por sete dias. Reserve o primeiro
dia para visitar o Santuário Nacional de Nossa Senhora da Aparecida. Um lugar mágico,
com seus imensos espaços vitrais, observe
tudo e participe se for possível da missa.
Consulte sua agência de viagens e contrate
um guia local que coordenará todo o seu
passeio.
PRIMEIRO DIA, RESERVE
VISITA AO SANTUÁRIO
E independente da religião siga sua fé, nessa caminhada. Visite o bondinho de Aparecida, que cabe até 6 pessoas na cabine e é
super seguro, leva do Santuário ao Morro
do Cruzeiro. Já fui várias vezes e recomendo
este passeio maravilhoso. Aparecida possui
vários hotéis e tem opção de restaurantes,
além de estar do lado da cidade de Guaratinguetá com uma grande estrutura de bares
e restaurantes.
Outra dica é visitar O Memorial da Devoção
Nossa Senhora Aparecida, que é um com-

plexo turístico anexo ao Santuário Nacional,
que compõe as atrações Cine Padroeira, o
Museu de Cera, o Cantinho dos Devotos Mirins, espaço para exposições e uma loja de
artigos religiosos.
O passeio de balsa imperdível pelo Rio Paraíba, que tem um cenário lindo e conta a
história da onde foi encontrada a imagem
de Nossa Senhora da Conceição Aparecida.
Profissionais capacitados recebem sempre
visitantes para o passeio.
O Porto Itaguaçu possui uma área de
129.337m². Na entrada os devotos podem
visitar a Capela de São Geraldo, construída
como lembrança da pesca milagrosa, inaugurada em 6 de abril de 1926.
No Porto, há ainda uma outra capela mais
nova, onde são realizadas as missas com os
romeiros. Ao lado também está o monumento conhecido como ‘Os Três Pescadores’, obra do artista Chico Santeiro. Bem na
margem do Paraíba, uma cruz prateada marca o ponto onde a imagem foi encontrada.
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INSUPERÁVEL

Réveillon do Rafain 2022

Incrível, fenomenal e maravilhoso

A história se repete mantendo o costume de
realizar ano a ano o Réveillon mais tradicional
de Foz do Iguaçu, Oeste do Paraná.
E neste ano, no Rafain Palace Hotel, tivemos
bastante novidades, seguindo todos os protocolos sanitários, como também por conta da
experiência, que sempre sugere mudanças a
cada ano, de acordo com o decorador Sérgio
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Figueredo, que há mais de duas décadas realiza esta festa no majestoso Hotel Rafain em
Foz, num trabalho que leva meses e requer
muito talento e profissionalismo.
E o resultado foi que todo mundo amou, e
além desta decoração, o tradicional jantar a
base de frutos do mar, assados, sobremesa
super saborosa e um show à parte da ban-

da, a entrada do novo ano foi iniciada com
chave de ouro com show do DJ Fabricio, que
em noite inspiradíssima tocou o ritmo dance
até o amanhecer, com o público fortificado
pelo excelente buffet de caldos servido às 3
da manhã.
Tudo perfeito, alimentos e bebidas no padrão
Rafain Palace de ser, tudo isto fez desta noite
uma noite mágica, perfeita para entrar 2022
com o pé direito e em grande estilo.

Nova Fase | 43

PTI-BR NO SHOW RURAL - com amplo espaço para demonstrações ao agronegócio

STAND DA ALTA TECNOLOGIA - Uma das atrações do Show Rural em Cascavel com a marca do PTI-BR

PTI-BR está presente
no Show Rural 2022

Com soluções tecnológicas
voltadas ao agronegócio
Participar do Show Rural Coopavel já é marco
obrigatório no calendário do Parque Tecnológico Itaipu - Brasil. Presente no Show Rural
Digital desde 2019, o PTI-BR tem como uma
de suas temáticas de atuação o Agronegócio,

além de Segurança de Infraestruturas Críticas, Energias, e Turismo e Cidades Inteligentes.
Em 2022, após dois anos de expectativas para
retornar ao maior evento da América do Sul

e América Central, o Parque Tecnológico vem
com soluções inovadoras para apresentar
aos pequenos, médios e grandes produtores
rurais, com o propósito de aumentar produtividade, mitigar riscos e diminuir custos, visando sempre um atendimento e entregas de
forma personalizada.
“Estamos aptos a atender demandas para
monitorar, potencializar, otimizar e fortalecer
o agronegócio regional”, comenta o diretor
superintendente do PTI-BR, general Eduardo
Garrido. “Vamos ao Show Rural Coopavel com
a expectativa de entender as necessidades do
mercado para poder oferecer as melhores soluções frente às demandas”. O diretor afirma
ainda que todos estão convidados a parar no
stand do PTI-BR, agricultores, professores,
estudantes, cooperativas, fornecedores de
insumos e tecnologias, prefeituras, população em geral, e entusiastas da temática agro.

mercialização da energia sobressalente (fonte de receita); além de soluções em projetos
de Arquitetura e Engenharia para edificações
em geral, mais especificamente de aviários,
utilizando metodologia BIM, incluindo estudos solares, ventilação natural e mecânica,
aproveitamento de água.
No stand do Parque Tecnológico também haverá demonstrações de tecnologias em todos os
dias do evento, sendo uma delas, voos de drone e uso do 5G no agro. O PTI também estará
com uma equipe de negócios para conversar
com agricultores e cooperativas para identificar demandas do setor.
Algumas das startups da Incubadora Santos
Dumont, que apresentam soluções descomplicadas para o agro, participam do stand a
convite do PTI: Acqua Fish, Daga, Agrinavi,
WestCob, Stac, Fienile Agronegócios, MapForest, Vetorlog Inteligência em Medições, IrrigaSmart, Métrica Diagnóstico. Outras duas
empresas ligadas ao Parque também estão
presentes, o Cibiogás, uma associação dedicada ao desenvolvimento do biogás como
recurso energético limpo e competitivo, com
o objetivo de promover o mercado de energias renováveis, que estará participando com
demonstração de micro redes; e o Lasse SA,

a primeira spin-off do PTI-BR, que estará com
demonstração de eletro posto e sistema de
monitoramento de produção.
AGENDA PTI PELO SHOW RURAL
Dia 09/02 acontecerá o Farm Tank, um evento que buscará trazer viabilidade e desenvolvimento tecnológico para toda a comunidade
do agronegócio brasileiro. Com o intuito de
fazer com que novas tecnologias e tendências
cheguem aos investidores certos e atinjam
dos pequenos produtores até as grandes corporações, o evento abordará o crescimento
da produção rural a partir de soluções para os
problemas reais do setor.
Também durante a semana do Show Rural
acontecerá a inauguração do Espaço Impulso
by COOPAVEL + PTI + EXOHUB. Um local para
reuniões e apresentações sobre negócios,
conectando startups, clientes e instituições
de ciência e tecnologia com o mercado. Local agradável com sistema de agendamento
prévio.
Além disso, também será lançado o Transforma Agro, um programa de inovação aberta
que selecionará soluções tecnológicas sustentáveis e inovadoras, que poderão receber
investimento de até R$ 250 mil.

O Parque Tecnológico Itaipu também participa do Fórum de TI das Cooperativas do Brasil; Iguaçu Valley Connect Show; Hackathon
Show Rural Digital; Like a Farmer Bootcamp;
e Captable Startse AGTECH Innovation Talks.

Apoio: Assessoria de Imprensa do PTI-BR
Fotos: de Kiko Sierich - Show Rural 2020
Texto: Geovana Gasparoto

DRONES - Monitoramento Ambiental; drones de pulverização; estações agrometeorológicas; soluções que apoiam o agronegócio

Os centros de competência, ou seja, os setores de pesquisa, desenvolvimento e inovação
do Parque Tecnológico, levam ao Show Rural
soluções em estudos ambientais e sustentáveis; geotecnologias aplicadas ao agro; sensoriamento remoto na agricultura; Sistema
Integrado de Monitoramento Ambiental;
drones de pulverização; estações agrometeorológicas; soluções que apoiam na tomada de
decisão e pode ser usado para seguro agrícola ou proteção do meio ambiente; micro rede
para a segurança energética do produtor e
da cooperativa; solução para mapeamento e
processamento de imagens com drones; Sistema de Armazenamento de Energia visando
segurança energética; possibilidade de co44 | Nova Fase
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