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ontinuar no campo de forma sustentável
com renda e qualidade de vida. Este é
um dos grandes propósitos da FETAEP
ao estimular e propiciar a ida de mais de seis
mil agricultores e agricultoras familiares ao
Show Rural COOPAVEL 2017, realizado de
6 a 10 de fevereiro, em Cascavel (Oeste).
Desde 2006, a FETAEP – em parceria com
SENAR e COOPAVEL – coordena a logística e
organiza a participação desses agricultores
– oriundos de diversas localidades do
Estado, principalmente da Região Oeste.
Ao longo de 12 anos de participação
ininterrupta foram mais de 55 mil trabalhadores
e trabalhadoras rurais levados pelo
Movimento Sindical dos Trabalhadores e das
Trabalhadoras Rurais (MSTTR): jovens, idosos,
mulheres e até mesmo crianças. Todos em
busca de conhecimento e novos saberes
em torno da atividade rural. “Afinal, Show
Rural é sinônimo de aprendizado”, afirma o
presidente da FETAEP, Ademir Mueller.
Durante os cinco dias de Show tecnológico, os
trabalhadores rurais levados pelo MSTTR serão
recepcionados pela diretoria da FETAEP – Ademir
Mueller, Marcos Brambilla, Marucha Vetorazzi,
Carlos Gabiatto, Alexandre Leal e Cláudio
Rodrigues - no estande montado exclusivamente
para atendê-los. Lá receberão orientações dos
locais voltados aos interesses da agricultura
familiar. “Buscamos, com isso, otimizar o tempo
de visita e fazer com que o agricultor aproveite ao
máximo seu dia de campo”, complementa Mueller.

Show Rural 2017

FETAEP

Leia o Jornal e saiba o que a agricultura
familiar pode encontrar no Show Rural.

há 12 anos presente
no Show Rural

Destaques FETAEP

Agricultura familiar se faz presente mediante
parceria da FETAEP com COOPAVEL e SENAR.
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“Bem-vindo ao
Amanhã” é o conceito
do Show Rural 2017.
Entenda a diferença entre
ROTAÇÃO e SUCESSÃO
de culturas.
Plante Seu Futuro comemora
bons resultados.
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elo 12º ano consecutivo a FETAEP marca sua presença
no Show Rural COOPAVEL – este grande evento
tecnológico que tem como premissa a formação e
a capacitação técnica de seus visitantes. Em 2017, como
não poderia deixar de ser, seguiremos mobilizando nosso
público, afinal o Show Rural é sim - ao contrário do que
muitos pensam - ambiente para a agricultura familiar.
Lá, além do conhecimento propiciado pelas conversas informais
com os técnicos e pesquisadores, os agricultores têm acesso
a preços diferenciados mediante as linhas de crédito das
instituições financeiras participantes e conhecem maquinários
de pequeno e médio porte que podem ser utilizados nas
propriedades familiares. O evento, em suma, representa uma
grande oportunidade para inspirar ideias e instigar a realização
de novos projetos por parte dos trabalhadores rurais.
Juntamente com a Regional 2 da FETAEP (Oeste), eu e os
demais diretores estaremos recepcionando os mais de
6 mil trabalhadores que passarão pelo nosso estande.
Em média, 1200 por dia. Além de orientá-los para o dia
de campo, apresentaremos rapidamente as principais
conquistas oriundas das mobilizações e lutas do MSTTR,
assim como valorizaremos o trabalho realizado pelos
Sindicatos dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Rurais
ao reunir os trabalhadores de sua cidade rumo a Cascavel.
Não poderia deixar de agradecer aqui o apoio que recebemos
do SENAR com o aporte de recursos e da COOPAVEL ao
nos ceder o espaço para montar o nosso estande.

Ademir Mueller
Presidente da FETAEP

Manejo de
solo e água
Nesta edição do Show Rural 2017 e do
nosso Jornal, a FETAEP pretende
despertar os agricultores acerca da
importância do bom manejo do solo e
da água. E, para isso, divulgamos aqui
as técnicas e as tecnologias disponíveis
a seu favor e o que eles poderão
encontrar no parque tecnólogico da
Coopavel no que diz respeito ao solo e à
água. Afinal, temos a plena convicção
de que o agricultor familiar só tem a
ganhar com o bom manejo do solo e da
água, pois melhora sua produção, evita perdas e reduz os gastos.
Queremos conscientizá-lo de que, ao não fazer uso de boas práticas agrícolas,
ele corre muitos riscos por conta das interpéries climáticas recorrentes em
nosso Estado. Em casos de fortes chuvas, por exemplo, caso não seja tomada
medidas de proteção, os prejuízos são enormes, pois além de deixar de colher,
ainda tem que gastar para recuperar o solo e a produção.
Diante desse cenário, apresentamos neste Jornal a diferença entre a rotação e
a sucessão de culturas e as vantagens da primeira sobre a segunda. A rotação,
de acordo com informações contundentes embasadas nas pequisas do Iapar,
traz mais benefícios ao solo, além de mais segurança ao agricultor.
Seguindo a mesma linha, apresentamos os resultados do programa estadual
Plante o Seu Futuro – que é uma importante ferramenta em busca de uma
produção mais responsável, com menos aplicações de agroquímicos e mais
limpa; e comemoramos o lançamento do Programa Integrado de Solo e Água.
Em ambos os programas percebemos a preocupação do Estado em voltar a ser
referência nacional quando o assunto é manejo de solo e água.
Esperamos que em 2017 a agricultura familiar venha com a gente nesta luta,
que busca não apenas a economia e o aumento na produtividade, mas que
essencialmente prioriza uma produção mais sustentável, com respeito ao meio
ambiente e à natureza. Para tal, queremos oferecer o que temos de melhor em
termos de formação para que a nossa agricultura produza mais e melhor.
Marcos Brambilla - Secretário de Política Agrícola da FETAEP.

“Convidamos as mulheres trabalhadoras
rurais agricultoras familiares a
integrarem as caravanas participantes
do Show Rural. Aproveitem a
oportunidade para buscarem novos
conhecimentos e se empoderarem do
ponto de vista econômico. Aprendam
novas técnicas e invistam nas ideias e
nas propriedades de vocês. Tomem
frente nos negócios e inovem”,
recomenda Marucha Vettorazzi,
secretária de Mulheres e de Políticas
Sociais da FETAEP.

INFORMATIvO DA FEDERAçãO DOS TRABAlhADORES
NA AGRICulTuRA DO ESTADO DO PARANá
Av. Silva Jardim, 775 – Rebouças
Curitiba (PR) – Fone: (41) 3322-8711
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“O Show Rural tem um papel
fundamental para a agricultura
familiar de todo o Estado, mas
principalmente para os da Região
Oeste do Paraná. O evento
representa uma oportunidade
para a agricultura familiar
deslumbrar, à céu aberto, uma
série de inovações tecnológicas.
Possibilitando, com isso,
mudanças significativas no seu
dia a dia de trabalho, refletindo
em bons resultados em suas propriedades e municípios. A iniciativa da
FETAEP em levar a agricultura familiar ao evento, em parceria com o
SENAR e COOPAVEL, vem ao encontro das premissas do Plano Sustentar
que tem como foco, justamente, o investimento em formação e
capacitação”, afirma Cláudio Rodrigues, secretário de Formação e
Organização Sindical da FETAEP.

“Buscamos potencializar os
conhecimentos e a formação
do nossos agricultores
familiares e assalariados
rurais ao estimular e
propiciar a participação deles
no Show Rural. Um dos
pontos positivos do evento é
que a feira não se limita a
atender um público
específico, como apenas os
grandes proprietários, mas
também atende com excelência os médios e pequenos. Os
assalariados rurais, atuantes na produção de leite ou que lidam
com máquinas agrícolas de uma maneira em geral, por exemplo,
também receberão instruções valiosas para serem aplicadas no
seu dia a dia. Vale lembrar que os assalariados de hoje podem vir
a ser os agricultores familiares de amanhã”, comenta Carlos
Gabiatto, secretário de Assalariados Rurais e de Previdência
Rural da FETAEP.

“O espaço conquistado no Show
Rural pela FETAEP, no decorrer
de mais de 10 anos de
participação, vem contribuindo
de forma efetiva para o
fortalecimento da agricultura
familiar e a permanência do
jovem no meio rural com sua
família. O evento proporciona
muito conhecimento aos jovens
nas visitas a campo e troca de
ideia com os técnicos,
pesquisadores e profissionais capacitados. Isso é fundamental para o
crescimento e a capacitação. A feira vai muito além dos grandes
maquinários, pois proporciona um crescimento efetivo para a vida no
campo e, como resultado, inibe a evasão rural”, ressalta Alexandre Leal,
secretário de Juventude, Política Agrária e Meio Ambiente da FETAEP.

1º secretário de Finanças e Administração: Alexandre Leal dos Santos;
Jornalistas Responsáveis: Renata Souza – 5703 SRTE/PR
e Kelly Ayres – 6186 SRTE/PR. E-mail: imprensa@fetaep.org.br
Estagiária: Patrícia Beline.
Projeto gráfico e diagramação: RDO Brasil - (41) 3338-7054
Impressão: Gráfica Graciosa | Tiragem: 8 mil exemplares | Apoio: Senar-PR
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“Bem-vindo ao Amanhã” é o
conceito do Show Rural 2017
Mais que uma feira agropecuária, COOPAVEL promete evento que leve aos
produtores rurais conhecimento, novos resultados e tecnologias do amanhã.

“A

Consolidada no segmento de produção de grãos, a
feira apresenta todas as alternativas de produção
geradas por instituições de pesquisas e indústrias, com
técnicas para aumentar a produtividade, com novas
variedades, adução, diversificação e conservação do
solo. Também há um espaço reservado para mostrar a
tecnologia das máquinas e equipamentos nesse setor.
Show Rural Pecuário - Com uma visão inovadora
e buscando completar toda a cadeia produtiva do
agronegócio, na edição de 2016, pensou-se em
implementar, ampliar e diversificar as atividades
rurais, por essa razão o espaço para o setor de
pecuária foi ampliado. Está sendo construída uma
área de 19.200 m², composta por seis barracões
para a exposição do gado de leite e de corte.
Mais de 150 expositores do setor pecuário estão
confirmados, além de várias associações de raças
do Brasil. A ideia é que uma grande diversidade de
raças de gado tragam suas amostras, expondo o
que existe de melhor na genética de cada animal.
Segundo a organização do Show Rural, o objetivo é
ampliar o conhecimento do pecuarista, para que ele
possa obter uma produção maior, com leite e carne
de qualidade. Por isso, entrarão em pauta assuntos
como a qualidade da pastagem, da alimentação e
de outras tecnologias do setor. A feira conta ainda
com os setores de avicultura e de suinocultura
que estão ganhando cada vez mais espaço.
Meio Ambiente - Outra grande preocupação da
COOPAVEL é a preservação do meio ambiente, para
que ele também esteja preparado para o amanhã. Por
isso, o visitante encontrará equipes responsáveis em
fazer toda a coleta seletiva dos materiais recicláveis
que são produzidos durante o evento. O público poderá
4

• Vista aérea do
Show Rural 2016.

acompanhar os materiais sendo separados e dada a destinação
adequada. Além da cooperativa, as empresas expositoras que são
especialistas em fontes de energias alternativas, conservação,
recuperação de nascentes, reflorestamento e reciclagem
vão trazer soluções inovadoras aos produtores rurais.
Investimentos - A COOPAVEL vai ampliar os investimentos na feira
com 100% das ruas asfaltadas e 6.000 metros de ruas cobertas,
o que vai tornar o ambiente mais agradável e proporcionar
aos visitantes um ambiente melhor para o aprendizado.
“A tecnologia está sempre um passo à frente e o Show Rural
COOPAVEL cria para você, produtor, o caminho para inovar, crescer,
produzir mais e aumentar a rentabilidade, pois somos mais que
uma feira agropecuária, somos uma feira para o seu conhecimento,
que mostra a resposta para suas dúvidas, apresenta novos
resultados, o que você vai encontrar no Amanhã”, finaliza Knebel.
Informações da Assessoria de Imprensa da COOPAVEL.

Foto: Divulgação Coopavel

Com esse objetivo, a COOPAVEL está trabalhando
para preparar o melhor aos visitantes. “ O trabalho
no campo, possui muitos desafios e as atividades
do agricultor não são nada fáceis, por vezes, sem
pausa, sem descanso, trabalha para garantir uma
boa produção, o sustento, o alimento não só da
sua, mas das famílias do mundo inteiro. E aqui
entra o papel do Show Rural, que apresenta para os
produtores, possibilidades de melhorar a sua vida, a
produtividade e a rentabilidade na sua propriedade”,
fala o gerente do Show Rural, Jorge Luiz Knebel.

Foto: Divulgação Coopavel

mudança do Amanhã é o resultado da
atitude hoje”. É com esse conceito que
o Show Rural COOPAVEL, de 2017, vai
levar aos produtores rurais as grandes novidades,
inovações e tecnologias. De 6 a 10 de fevereiro, a
29ª edição do evento, criado em 1989, pretende
inspirar renovação, boas safras e boa produção
para toda a cadeia do agronegócio nacional.

• Em 2016, mais de 235 mil
pessoas visitaram o evento.

Conservação do solo e da água no Show Rural

M

ais uma vez o Instituto Agronômico do Paraná (Iapar)
apresentará alternativas para o manejo conservacionista
do solo. Técnicas para aprimoramento do plantio direto,
rotação de cultivos com adubos verdes e plantas de cobertura
serão apresentadas em detalhes pelos pesquisadores na unidade
do Iapar no Show Rural. Entre elas, práticas com eficiência
comprovada no controle da erosão e na melhoria da condição geral
dos solos, que possibilitam ganho de produtividade nas lavouras e,
consequentemente, no aumento da rentabilidade da propriedade.

• Técnicas para
aprimoramento
do plantio direto,
rotação de cultivos
com adubos verdes e
plantas de cobertura
serão apresentadas
em detalhes pelos
pesquisadores na
unidade do Iapar
no Show Rural.

Segundo os pesquisadores, essas técnicas também
ajudam a reduzir os gastos com herbicidas e adubação – já
que podem reduzir a infestação de invasoras e melhorar
a disponibilidade de nutrientes para as plantas.

Você, que gostaria de aprender mais sobre
solos, não deixe de visitar o IAPAR.

Foto: Iapar

Foto: Iapar

Feijão resistente ao mosaico dourado será destaque do Iapar no Show Rural

• “IPR Celeiro possibilita o cultivo
pós-culturas de verão, uma opção
altamente lucrativa e de retorno
rápido”, explica o pesquisador
Anésio Bianchini, responsável pelo
desenvolvimento da cultivar.

Resultado de mais de 40 anos de pesquisas, a cultivar de
feijão carioca IPR Celeiro será a principal atração do Iapar
no Show Rural 2017. A nova opção para os produtores
possui resistência ao mosaico dourado, umas das principais
doenças que afetam a cultura no Brasil, e amplia a
possibilidade de cultivo da leguminosa. O plantio da cultivar
é viável nas safras da seca e de outono/inverno, atualmente
impraticáveis nas regiões onde ocorre a doença.
O mosaico dourado é causado pelo vírus BGMV (Bean Golden
Mosaic Virus), transmitido pela mosca branca (Bemisia tabaci).
A doença limita a produtividade do feijoeiro nas safras da
seca e de outono-inverno nas regiões mais quentes, onde a
temperatura supera os 30ºC durante o ciclo da cultura. “IPR
Celeiro possibilita o cultivo pós-culturas de verão, uma opção
altamente lucrativa e de retorno rápido”, explica o pesquisador

• “IPE Celeiro”.

Anésio Bianchini, responsável pelo desenvolvimento da cultivar.
Ele explica ainda que a resistência ao mosaico dourado é do
tipo horizontal ou parcial – as plantas infectadas podem
apresentar sintomas fracos da doença, mas os danos são
reduzidos. No Norte, Noroeste, Centro-Oeste e Oeste do
Paraná e nos demais Estados – com exceção do Rio Grande
do Sul e Santa Catarina –, a doença pode causar perda
total nas lavouras, segundo o pesquisador. Nos estados
das regiões Sudeste, Centro-Oeste, Central e Nordeste
do Brasil, onde o plantio do feijão se estende até maio ou
junho, o período crítico da doença é ainda mais amplo.
Além da resistência ao mosaico dourado, IPR Celeiro se
destaca pelo porte ereto, que facilita a colheita mecânica, e
pela excelente qualidade comercial e culinária dos grãos.

Fruticultura como opção para a agricultura familiar
O Iapar também dá ênfase à divulgação da
fruticultura como opção de renda para os produtores
paranaenses, com informações sobre o cultivo de
abacaxi, acerola, citros, maçã, maracujá e uva.
Na área dedicada à citricultura, por exemplo, são apresentadas
16 cultivares de laranja, tangerina e limão indicadas para o
Paraná. Os pesquisadores também divulgarão informações sobre

o huanglongbing (HLB), doença que acarreta sérios prejuízos
em pomares comerciais e domésticos de frutas cítricas.
Outro destaque da vitrine tecnológica do Iapar no Show
Rural será a apresentação de um novo modelo de produção
para o maracujá. A nova estratégia tem como objetivo
reduzir a incidência do vírus do endurecimento dos frutos,
doença que pode inviabilizar a produção no Estado.
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Entenda a diferença entre ROTAÇÃO
e SUCESSÃO de culturas

Fotos: Iapar

Engenheira agrônoma do Iapar explica diferenças e vantagens
no uso de técnicas que visam proteger o solo.

ROTAÇÃO DE CULTURAS?

OU SUCESSÃO DE CULTURAS?

Cuidar do solo não é apenas uma necessidade
presente, mas deve ser pensada, principalmente,
a médio e longo prazo. A atividade agrícola exige
muitos cuidados quando o assunto é solo, afinal
as intempéries climáticas estão ocorrendo a todo
momento e – dependendo da intensidade, seja
de chuvas em excesso ou de longos períodos de
estiagem – os prejuízos podem ser grandes.
Diante desse cenário, a FETAEP conversou com a
pesquisadora do Iapar (Instituto Agronômico do
Paraná), a engenheira agrônoma Lutécia Beatriz Canalli,
que atua na área de Fitotecnia e Programa Manejo
de Solos e Água, sobre as diferenças entre a rotação
e a sucessão de culturas – uma dúvida ainda muito
presente entre os agricultores e as agricultoras.
“Enquanto que a sucessão de culturas diz respeito ao
plantio das mesmas variedades no mesmo espaço,
tanto no inverno quanto no verão, ano após ano;
a rotação envolve o planejamento da lavoura com
plantas de diferentes famílias e características,
buscando maior diversidade, incluindo plantas de
6

• Pesquisadora do Iapar, a engenheira agrônoma
Lutécia Beatriz Canalli, explica as diferenças
entre a rotação e a sucessão de culturas.

Segundo Lutécia, a rotação é a prática mais recomendável
e segura ao agricultor. “Com a rotação de culturas e o uso
do sistema de plantio direto, o solo fica permanentemente
protegido por palha ou com plantas em desenvolvimento
e isso evita o início do processo erosivo”, informa. Ela
diz ainda que pelo fato da área não ficar em pousio, o
controle de plantas daninhas se torna mais eficiente, pois
as sementes de plantas daninhas presentes no solo sob
plantio direto e rotação de culturas terão pouca chance
de germinar em função da cobertura eficiente do solo.
Além disso, com o passar dos anos, em um sistema bem
conduzido, a área vai ficar cada vez mais limpa, tornando
o controle de plantas daninhas muito mais fácil.
E a engenheira agrônoma acrescenta: “com rotação de
culturas em sistema de plantio direto é possível controlar
melhor pragas e doenças e trazer uma série de vantagens
para o solo, como melhoria de sua estrutura e de sua
fertilidade”, considera. Afinal, a melhora da estrutura do
solo se dá justamente pelo não revolvimento da terra em
sistema de plantio direto e pelo aporte contínuo de matéria
orgânica através dos resíduos vegetais das plantas num
sistema de rotação bem planejado – “tendo em vista
que as plantas de cobertura deixam maior quantidade de
resíduo no solo, pois toda a planta é deixada sobre o solo
com o objetivo de formar cobertura (palha)”, afirma.
Lutécia Canalli complementa que, após a colheita das
culturas comerciais utilizados na rotação, os resíduos
deixados por estas contribuem grandemente para a
proteção do solo. “As raízes das plantas melhoram também
a estrutura do solo, afinal vão se decompondo lenta e
gradualmente, transformando-se em matéria orgânica,
melhorando a fertilidade, permitindo a redução de adubação
sem comprometer a produtividade”, informa. Além disso,
há que se valorizar o trabalho das minhocas, que deixam
canais abertos no solo por onde a água infiltra mais
facilmente e fica armazenada - propiciando suprimento
normal de água às plantas em períodos de estiagem.

“O sistema de rotação de culturas deve atender
a necessidade de cada propriedade e não significa
abandonar as culturas comerciais que são âncoras no
processo de produção, como a soja, o milho, o trigo, o
feijão e assim por diante. Porém, é preciso sistematizar
o processo de produção, incluindo entre os cultivos
comerciais as plantas de cobertura e, assim, trazer os
benefícios que cada planta de cobertura deixa no solo
em função de suas características como suprimento
de nitrogênio, ciclagem de nutrientes, estruturação
do solo, descompactação do solo, matéria orgânica,
controle de nematoides, entre outros tantos”, Lutécia
Cavalli, engenheira agrônoma e pesquisadora do Iapar.

Rotação de cultura
pode quebrar ciclo de
pragas e doenças
A rotação de culturas, muito mais indicada e recomendada por
especialistas do solo, pode inclusive quebrar o ciclo de pragas
e doenças. “Quando usadas plantas de diferentes famílias na
rotação, como é recomendado, o manejo de pragas e doenças fica
facilitado, pois algumas plantas são mais resistentes que outras
a determinada praga ou doença e, ao fazermos uso destas na
rotação, conseguimos eliminar ou reduzir ao mínimo o problema
na cultura mais suscetível”, orienta a pesquisadora do Iapar.
Como exemplo, ela cita que algumas plantas de cobertura são
muito eficientes para reduzir ou eliminar nematoides – problema
que atualmente tem preocupado muitos agricultores por
reduzir drasticamente a produção das lavouras. “Em sistemas
de produção com rotação de culturas em plantio direto temos
um ambiente mais diversificado, com grande potencial para
o surgimento de inimigos naturais das pragas e também um
ambiente menos suscetível a doenças”, acrescenta Lutécia.

Apenas plantio direto
não é suficiente
Foto: SEAB

cobertura entre os cultivos comerciais em períodos em
que a área ficaria em pousio”, adianta a pesquisadora. Vale
destacar, continua ela, que o pousio (repouso) é uma prática
altamente condenável, pois além de abrir caminho para a
erosão, permite também que plantas daninhas infestem a
área e se proliferem mais rapidamente, ficando mais difícil seu
controle. Como exemplo de prática de sucessão de culturas
ela cita algumas das mais utilizadas: trigo/soja; aveia/soja;
ou ainda soja/milho safrinha/pousio/soja/milho safrinha.

• Terraceamento em
áreas com declividade.

É importantíssimo lembrar que somente o plantio direto
não é suficiente para resolver o problema da erosão do solo.
Também é preciso a utilização de outras práticas associadas
à técnica. “O sistema de plantio direto é muito eficiente para
eliminar o início do processo erosivo, porque o solo protegido
com palha impede que a chuva impacte diretamente sobre o
mesmo desagregando-o e carreando-o através da enxurrada
morro abaixo”, diz a engenheira agrônoma. No entanto,
em regiões pendentes com declividade acentuada e muito
longas, é necessário associar o plantio direto a sistemas de
terraceamento na área para, efetivamente, conter a erosão.
“Os terraços funcionam como redutores da velocidade
da enxurrada e permitem que a água infiltre no solo
e fique aí armazenada, não se perdendo, assim como
não levando o solo e muitas vezes os agroquímicos
para os rios, poluindo-os”, diz. O Iapar, afirma Lutécia,
defende fortemente uma agricultura sustentável com
áreas sistematizadas com terraços e conduzidas em
sistema de plantio direto com rotação de culturas.
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Plante Seu Futuro
comemora bons resultados

Em seu 3º ano de execução, Plante seu Futuro já reduziu em mais de
50% o uso de inseticidas e fungicidas nas lavouras paranaenses.

• “Nas unidades que temos acompanhado, comprovamos que
é possível retardar o ingresso do ferramental químico e, o que é
melhor ainda, aumentar a produção. Tudo isso apenas com o uso
do MIP (Manejo Integrado de Pragas) e a adesão de boas práticas,
acompanhando a lavoura e só aplicando os insumos quando
necessário e da maneira correta”, afirma o secretário da Agricultura
e do Abastecimento do Estado do Paraná, Norberto Ortigara.

A

campanha Plante Seu Futuro, que tem a
FETAEP como uma das entidades parceiras,
segue a pleno vapor no Paraná em seu 3º ano
de execução, já alcançando ótimos resultados no
que tange uma produção mais sustentável. Em soja,
por exemplo, segundo o secretário de Agricultura
e Abastecimento, Norberto Ortigara, o Paraná já
conseguiu reduzir em mais de 50% o uso de inseticidas
ou fungicidas - combatendo as principais pragas que
são as lagartas, percevejos e ferrugem asiática.
“Nas unidades que temos acompanhando comprovamos
que é possível retardar o ingresso do ferramental
químico e, o que é melhor ainda, aumentar a produção.
Tudo isso apenas com o uso do MIP (Manejo
Integrado de Pragas) e a adesão de boas práticas,
acompanhando a lavoura e só aplicando os insumos
quando necessário e da maneira correta”, disse o
secretário de Agricultura em entrevista à FETAEP. Veja
no box na página 10 mais informações sobre o MIP.
Para o secretário, os resultados devem ser comemorados
e vão ao encontro dos objetivos do Estado que é zelar
pela sua sociedade e patrimônios naturais. “Afinal,
queremos um espaço rural em harmonia, contribuindo
para uma vida biológica do solo boa para que, com
isso, ele continue produzindo em boas condições”,
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afirmou. Além disso, continua o secretário, cabe ao
agricultor – o maior interessado – proteger o seu maior
bem, que é a terra. “Porém, se não o fizer, entraremos com
a nossa Lei Solos, que é muito pesada”, alerta Ortigara.
Tudo que o Estado pretende, garante Ortigara, é tornar
a agricultura paranaense mais sustentável do ponto
de vista da água e do solo. “Tudo isso com a adoção
de boas práticas, com o estímulo à reposição de APPs
(Áreas de Proteção Permanente) e de reserva legal onde
não tem”, disse. O secretário reconhece que o estado
ainda enfrenta problemas de erosão por força de baixa
qualidade de plantio direto, do solo compactado e da
ausência de práticas mecânicas para a condução da água.
“Fatores que justificam a nossa ação. Estamos vendo
tudo isso e agindo agora, no presente”, completou.
Para a conquista de bons resultados, o secretário de
Agricultura e Abastecimento enaltece a importância das
entidades parceiras, como a FETAEP, na condução do
Plante o Seu Futuro. “Os parceiros representam os maiores
interessados, que são os donos das terras, e atuam em
conjunto conosco para proteger o nosso maior patrimônio.
Não podemos comungar com a ideia de só extrair o máximo
hoje do solo, afinal não queremos que ele, num futuro próximo,
perca sua fertilidade natural. Por estas e outras razões que
não abrimos mão da FETAEP conosco”, conclui Ortigara.

• Resultados positivos do Plante
Seu Futuro sendo apresentados
na edição de 2016 do Show
Rural, no estande do EMATER.

• Plantio Direto.

Demais ações
Além do Plante Seu Futuro, o Estado continua executando o Programa de Gestão de
Solo e Água em Microbacias do Estado, em parceria com o Banco Mundial, e lançou
recentemente o Programa Integrado de Conservação de Solo e Água.

MIP - Resultados na prática
O MIP promove o controle racional das pragas por meio da associação de diferentes táticas, como o uso
de cultivares mais resistentes às pragas de controle biológico, prioridade a agrotóxicos mais seletivos aos
insetos, que sejam mais seguros ao homem e ao meio ambiente e uso somente quando necessário.
O número médio de aplicações de inseticidas nas Unidades de Referência que utilizaram o Manejo
Integrado de Pragas no Paraná, na safra 2015/16, foi de 2,1 aplicações durante todo o ciclo vegetativo,
enquanto a média estadual foi de 4,5 aplicações entre os produtores que não utilizam a tecnologia. Isso
mostra que a redução na aplicação de inseticidas foi superior a 55% nas áreas que adotam o MIP.

Plante Seu Futuro
conheça o programa

Desenvolvido pela Secretaria de Estado da
Agricultura e do Abastecimento, Emater e
entidades parceiras, o programa é uma atividade
permanente e coletiva com o objetivo de dar novo
impulso à adoção, pelos produtores rurais, de boas
práticas agronômicas na condução das lavouras.
A ação é baseada na escolha de propriedades,
que passam a ser unidades de referência,
monitoradas por técnicos do Emater-PR, Iapar,
Embrapa, Adapar, cooperativas e prefeituras.
Nesses levantamentos, é averiguado o nível de
infestação de pragas e doenças e, somente quando
necessário, indicada a aplicação de agrotóxicos.
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FETAEP comemora lançamento
do Programa Integrado de
Conservação de Solo e Água

• Presidente da FETAEP, Ademir
Mueller, presente na solenidade
de lançamento do Programa.

A

FETAEP comemorou a assinatura do decreto
governamental que criou, no dia 29 de agosto
de 2016, o Programa Integrado de Conservação
de Solo e Água do Paraná. A medida visa usar a
ciência a favor de uma agricultura mais sustentável,
que respeite a capacidade de produção do solo. A
assinatura aconteceu no Palácio Iguaçu, com a presença
da diretoria da FETAEP e de alguns dirigentes das
Regionais da Federação. O presidente Ademir Mueller,
em sua fala, afirmou que o programa está pensando
não apenas no presente, mas principalmente no futuro.
“Afinal, a nossa juventude precisará de solos férteis
e sustentáveis para seguir vivendo e trabalhando no
campo e concretizando uma das nossas principais
políticas de atuação que é a sucessão rural”, destacou.
Para o governador Beto Richa, o cuidado com o solo
e a água garante a sustentabilidade da principal
atividade econômica do Estado. “Essa iniciativa visa o
desenvolvimento mais acentuado do Paraná. Não é um
programa de governo, mas de Estado, diante da grande
importância que ele representa para a agricultura, que é
a base da nossa economia e que tem salvado a balança
comercial brasileira”, afirmou. Ele ressaltou, ainda, que
as fortes chuvas que atingiram o Paraná no ano passado
acarretaram graves consequências aos municípios,
causando problemas nas lavouras e nas estradas.
ENTENDA O PROGRAMA - Com o apoio da
iniciativa privada, o programa busca a mobilização
e conscientização de todos os produtores rurais
paranaenses para que cumpram com suas obrigações
de cuidar e preservar o solo e a água. A iniciativa
também atende os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS), da Organização das Nações
Unidas (ONU), adotados pelo Governo do Paraná.
O programa está sendo estruturado para ser executado
em três frentes: capacitação, pesquisa e estímulo de boas
práticas com os agricultores. “Será um alerta ao produtor
de que ele deve plantar e gerar renda com a atividade,
mas não pode descuidar do uso correto do solo e da água
para manter a fertilidade natural de nosso estado para as
gerações futuras”, afirmou o secretário Norberto Ortigara.
O programa é promovido pela Secretaria da Agricultura
e do Abastecimento e pelo Emater em 300 microbacias
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do estado, com financiamento do Banco Mundial. “A ideia
é que essas microbacias sejam unidades de referência
para os agricultores nas regiões”, explicou Ortigara.
GESTÃO – O programa terá um Conselho Consultivo,
composto por entidades representativas do setor
rural, que apontarão as grandes diretrizes. Além da
FETAEP, fazem parte desse conselho as Secretarias de
Estado da Agricultura e Abastecimento e da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior, a Faep/Senar, Organização
das Cooperativas do Paraná (Ocepar), Associação dos
Municípios do Paraná (AMP), Copel, Itaipu Binacional,
Sanepar, Federação Brasileira de Plantio Direto na Palha,
Associação Paranaense de Planejamento Agropecuário,
Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, Companhia de
Desenvolvimento Agropecuário do Paraná, Emater e Iapar.
Haverá, ainda, um comitê gestor, com a participação de
seis entidades do setor público e da iniciativa privada:
FETAEP, Emater, Iapar, Faep e Ocepar, sob a coordenação
da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento,
além de uma secretaria executiva do programa.
PESQUISA – Outra linha de ação do Programa Integrado
de Conservação de Solo e Água do Paraná será a
pesquisa. As entidades participantes do programa vão
se cotizar e disponibilizar um total de R$ 15 milhões para
financiamento de pesquisas práticas e que cheguem ao
produtor de forma ágil. Os recursos são provenientes
da Rede Paranaense de Agropesquisa e Formação
Aplicada, criada pelo Governo do Paraná para incentivar
a inovação e a pesquisa científica e tecnológica para o
setor agropecuário em curto, médio e longo prazo.
A rede facilita o compartilhamento dos ativos das
universidades estaduais e institutos de pesquisa no Estado
do Paraná, devendo envolver mais de 4 mil pesquisadores
dessas instituições, entre doutores e mestres na área
científica, em benefício da agricultura paranaense.
No programa, o Iapar, a Secretaria Estadual de Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior, universidades estaduais,
federal e as entidades que representam os produtores
apresentaram uma proposta de pesquisa nunca feita antes.
Serão feitos estudos em dez grandes áreas no Estado,
onde serão avaliadas, com metodologia científica, as
técnicas que devem ser recomendadas para cada região.

Exemplo a ser seguido

Boas práticas no manejo do solo e da água garantem produção melhor ao agricultor.

O

Paraná tem casos exemplares de manejo do solo
e da água, como o agricultor Jocimar Zanatta. Em
sua propriedade, na comunidade Gramadinho, em
Cascavel, ele planta soja e milho, além de trabalhar com
produção leiteira. Segundo ele, três fatores impulsionam o
uso de boas práticas agrícolas. “Respeito a legislação, tenho
consciência ambiental e quero uma boa produção”, explica.
Zanatta utiliza técnicas como: plantio direto, preservação da
mata ciliar e curva de nível. O uso de agrotóxicos também
é controlado. “Ainda é necessário utilizar fungicida ou
herbicida, mas usamos somente aquilo que é recomendado
e respeitando os intervalos estabelecidos”, afirma.
O agricultor conta que essa preocupação vem de berço.
“Meu pai tinha aviário e precisava da licença ambiental para
trabalhar. Além disso, ele sempre respeitou as políticas
de preservação. Aprendi as técnicas de plantio para evitar
erosão do solo e a respeitar as nascentes”, lembra. Hoje,
com 35 anos, Zanatta alia o aprendizado obtido com o
pai às orientações que recebe das entidades do setor.
De acordo com ele, a região tem outros exemplos de
boas práticas. “Vejo que aqui há uma conscientização
muito grande em torno do assunto. A maioria respeita
a legislação. Além disso, os bons resultados da
produção são um incentivo para nós”, esclarece.

• Agricultor José Zanatta
– caso exemplar de manejo
do solo e da água.

• Plantio direto, curva de nível e
preservação da mata ciliar garantem
resultados positivos na produção.

• Plantio direto: sistema de
produção conservacionista mais
eficiente na redução da erosão.

• Plantio em nível: prática de cultivo que funciona
como barreira ao escoamento da água da chuva,
reduzindo a sua velocidade e seu potencial erosivo.

Vai ao Show Rural?
Siga as dicas abaixo para aproveitar melhor:
- Use roupas leves e confortáveis.
- Use protetor solar e labial.
- Tome água durante todo o dia.
- Lembre-se de se alimentar.
- Se toma algum medicamento, lembre-se de levá-lo.
- Elabore um roteiro para aproveitar melhor
seu tempo e visitar tudo o que deseja.
- Você receberá uma sacola da FETAEP e um boné. Além
de ter onde carregar todos os materiais que receberá e
se proteger do sol, você ainda divulga a nossa instituição
e mostra que faz parte do nosso Movimento.
11

Giro Show Rural 2016

Diretores da FETAEP e dirigentes da Regional 2 reunidos com o
presidente da COOPAVEL, Dilvo Grolli.

FETAEP participou do esclarecimento público realizado pelo
INCRA e MDA em torno da Lei 13.178/15 - sancionada em 22
de outubro de 2015 - que tem o objetivo de desburocratizar a
ratificação da posse de terra aos produtores rurais que vivem
na faixa de fronteira nacional.
Com a lei, produtores com propriedades de até 15 módulos
fiscais terão facilidade para regularizar imóveis na faixa de
fronteira, bastando levar os documentos da área até o
cartório e solicitar o registro imobiliário da propriedade rural.
A FETAEP esteve presente no esclarecimento e, na ocasião, o
presidente Ademir Mueller comemorou a notícia em nome de
toda a categoria.

Governador Beto Richa recebe das mãos do vice-presidente da FETAEP,
Marcos Brambilla, do presidente do STTR de Santa Helena, Flávio Back, e da
presidente do STTR de Sapopema, Silvana Cândido, material informativo da
FETAEP.

Coordenador geral do Show Rural, Rogério Rizzardi, e o secretário adjunto do
Parque Tecnológico, Jorge Luiz Knebel, visitaram o estande da FETAEP e se
surpreenderam com a organização da Federação e de todo o Movimento
Sindical dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Rurais.

Comitiva, com a presença do presidente da FETAEP, Ademir Mueller, em
visita à vitrine tecnológica do Iapar na edição do Show Rural de 2016.
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