
PARANAVAÍ, quinta-feira, 3 DE julho DE 2014

LOCAL 05www.diariodonoroeste.com.br

aGriCuLtura faMiLiar

Ampliar o núme-
ro de produtores 
beneficiados com 
linhas de finan-

ciamentos específicas para 
tais agricultores. Esse é um 
dos objetivos do Plano Sa-
fra 2014/2015 da Agricul-
tura Familiar, lançado on-
tem simultaneamente em 23 
polos do Paraná. Na região 
houve lançamentos em Lo-
anda e Paranavaí. 

O engenheiro agrônomo 
da Emater Paraná, Valter 
Martins Pessoa explica que 
atualmente 197.128 pro-
priedades paranaenses estão 
habilitadas para o acesso ao 
Programa Nacional de For-
talecimento da Agricultura 
Familiar (Pronaf) e demais 
políticas de crédito.

Os outros 105.7790 têm 
direito, mas desconhecem 
as informações sobre como 

ter acesso ao plano. Para 
ter acesso, o agricultor fa-
miliar deve possuir a De-
claração de Aptidão ao Pro-
naf (DAP), e a retirada é um 
procedimento simples, bas-
tando ao produtor procurar 
a Emater, sindicatos e ou-
tros parceiros.  

Um dos objetivos do 
evento de ontem, constitu-
ído de palestras presenciais 
e de videoconferências, foi 
justamente divulgar a im-
portância das linhas de fi-
nanciamento. 

O tema ganha mais rele-
vância se levar em conta que 
atualmente 80% da produção 
de alimentos vêm da peque-
na propriedade. O número é 
ainda mais representativo le-
vando-se em conta que re-
presenta apenas 28% da área 
destinada à agricultura.

São considerados da 
agricultura familiar os pro-
dutores com área de até qua-
tro módulos fiscais, o que 

Oferecendo uma 
renda líquida mé-
dia de R$ 4,4 mil 
por alqueire ao 

ano (o corte feito no sétimo 
ano proporciona um lucro 
de R$ 31 mil por alquei-
re), a produção de eucalipto 
tem mostrado ser uma op-
ção interessante para a di-
versificação dos negócios 
na propriedade. 

A rentabilidade é supe-
rior ao valor obtido pelo ar-
rendamento das terras para 
usinas (cerca de R$ 2,6 mil 
por alq/ano) e se situa muito 
acima em comparação aos 

ganhos trazidos pela pecu-
ária de corte extensiva (R$ 
322 alq/ano), além de repre-
sentar 80% da receita alcan-
çada em um ciclo com soja 
no verão e milho no inverno 
(R$ 5,6 mil alq/ano).

Diante da crescente de-
manda por madeira de eu-
calipto para a geração de 
energia, a Cocamar come-
ça a incentivar o plantio por 
meio do Projeto Energia, 
cujo objetivo é atender o seu 
consumo interno. 

Na última terça-fei-
ra (1/7), foi realizada uma 
reunião técnica para divul-

gação do projeto em Para-
navaí, com a participação 
de produtores e técnicos da 
região. E, no próximo dia 
16, haverá um evento se-
melhante com os produto-
res de Cianorte.

VIABILIDADE - O ob-
jetivo é apresentar informa-
ções sobre a demanda e a 
oportunidade que surge com 
o cultivo do eucalipto. O en-
genheiro agrônomo Renato 
Watanabe, da área de Pro-
dução Agrícola da coope-
rativa, apresentou o Projeto 
Energia e abordou a viabili-
dade econômica da cultura. 

Ainda no evento, a en-
genheira florestal Sueli Sato 
Martins, falou sobre o mer-
cado existente na região, 
com vários setores que de-
mandam consumo de ener-
gia de biomassa. Orientou, 
também, sobre como deve 
ser feita a implantação de 
florestas de eucalipto. 

O ciclo de palestras foi 
encerrado com a apresen-
tação das linhas de crédi-
to para reflorestamento, a 
cargo de Flamino Ducat-
ti, engenheiro agrônomo 
do Banco do Brasil em Cia-
norte. (Flamma)

A Prefeitura Municipal 
de Paranavaí terá ex-
pediente diferencia-
do na próxima sex-

ta-feira em função do jogo da 
seleção Brasileira na Copa do 
Mundo. Sendo assim, o expe-
diente das repartições públicas 
municipais será das 8h às 14h, 
sem intervalo para o almoço. 

Ficam excluídos do ponto fa-
cultativo o Pronto Atendimento 
Municipal, o Cemitério Muni-
cipal, a Vigilância Patrimonial 
e a Secretaria Municipal de 
Proteção à Vida, Patrimônio 
Público e Trânsito (Seprovpat).  
Estes órgãos prestarão atendi-
mento normal ao público nos 
dias do ponto facultativo.

A Agência do Traba-
lhador de Parana-
vaí vai interromper 
a emissão de Car-

teiras de Trabalho no período 
de 7 de julho a 7 de agosto. 
Segundo o gerente da Agên-
cia, Lucas Barone, a ação se 
faz necessária em razão de 

mudanças no quadro de fun-
cionários e treinamento de 
servidores. Quem precisar 
emitir o documento durante 
este período poderá procurar 
a agência regional do Minis-
tério do Trabalho e Emprego, 
que fica na Av. Distrito Fede-
ral, 1.105 - Centro.

A Diretoria de Pa-
trimônio (vincu-
lada à Secretaria 
Municipal de Ad-

ministração Pública de Pa-
ranavaí) realiza, hoje, um 
leilão para a comercializa-
ção de sucatas e bens inser-
víveis, tais como veículos 
e implementos agrícolas.

O leilão será às 9 ho-

ras no pátio da Secretaria 
da Infraestrutura (antigo 
Serpavi), na Rua Francis-
co do Nascimento, n° 250, 
Jardim do Sol. Na oca-
sião, serão colocados à 
venda 22 itens, entre car-
ros, caminhões, carreti-
nhas, kombis, implemen-
tos agrícolas e ferragens 
diversas.

Ampliar número de produtores beneficiados
é um dos objetivos do novo Plano Safra

Diretor da Fetaep reforça a importância do pequeno produtor. Lembra que são mais de
4,2 milhões de pessoas no Paraná, gerando 43% da receita bruta da agricultura

Aspecto geral do salão do Cosdipa no lançamento do Plano Safra

em Paranavaí represente 80 
hectares. O tamanho do mó-
dulo fiscal pode variar de 
região para região e também 
entre as cidades. 

O agrônomo alerta que 
a agricultura empresarial é 

também indispensável para 
a economia do país, mas que 
a familiar tem esse aspecto 
da produção de comida para 
a população brasileira.

O diretor da Federação 
dos Trabalhadores na Agri-

cultura do Estado do Pa-
raná (Fetaep), Paulo Sani-
tá, reforça a importância do 
pequeno produtor. Lembra 
que são mais de 4,2 milhões 
de pessoas no Paraná, ge-
rando 43% da receita bruta 

da agricultura. No ano agrí-
cola encerrado nesta sema-
na foram investidos R$ 24,5 
bilhões em financiamento 
para a agricultura familiar. 

Antes dos eventos técni-
cos do encontro de ontem, 
autoridades e lideranças 
destacaram a importância 
da reunião. O secretário de 
Agricultura de Paranavaí, 
Osmar Wessler, representou 
o prefeito Rogério Loren-
zetti. Ele reiterou a impor-
tância do acesso ao crédito e 
lembrou que houve reuniões 
anteriores para abordar e di-
vulgar o tema. 

Também nesta linha, 
Paulo Sanitá - da Fetaep; 
Ilson Jonacir Gomes, da 
Emater; e o chefe do Nú-
cleo Regional da Secreta-
ria de Estado da Agricultura 
- Seab, Rui Cerqueira, fala-
ram da necessidade de di-
vulgar, bem como do acesso 
simplificado ao crédito para 
o agricultor familiar.

euCaLiPtO

Cocamar divulga Projeto Energia 
entre seus associados

treinaMentO 

Emissão da Carteira 
de Trabalho será 

interrompida por um mês

PatriMôniO

Prefeitura realiza leilão de 
bens inservíveis e sucatas 

SeXta

Prefeitura funcionará 
das 8h até 14h

O agrônomo Valter Pessoa falou da importância da agricultura familiar 

Lideranças na abertura do evento ontem pela manhã
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