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CONQUISTAS DO 
PRESENTE E DESAFIOS 
DO FUTURO
Em Assembleia, presidente da FAEP destaca a importância 
do sistema sindical para o setor



Aos
leitores

O ano de 2019, logo nos seus primeiros dias, trouxe 
novo ânimo para trabalhar em prol do agronegócio e 
também desafios para o setor. O início dos novos governos 
estadual e federal, a mudança de parte considerável dos 
integrantes do Congresso Nacional e outras peças em 
órgãos públicos exigem o olhar aguçado por parte dos 
produtores rurais e demais elos da cadeia produtiva. 
Precisamos ficar atentos para o que vem pela frente, 
sempre na busca da defesa dos interesses do setor.

Porém, mesmo em meio a tantas novidades, é 
importante destacar as conquistas obtidas no ano 
que terminou, como motivação para enfrentar novos 
desafios. A FAEP, em parceria com Sindicatos Rurais e os 
produtores, obteve muitas vitórias em pontos estratégicos 
para a continuidade do desenvolvimento e crescimento 
do agronegócio paranaense. Muitos destes pontos foram 
elencados pelo presidente da FAEP, Ágide Meneguette, na 
abertura da Assembleia Geral, que contou com a presença 
significativa de parte dos líderes rurais do Estado.

2019 não será um ano fácil. Sabemos que muitos 
desafios irão exigir trabalho e empenho por parte do setor. 
E mais, um sistema sindical forte e coeso, para, desta 
forma, continuarmos aumentando a lista de conquistas 
que fazem a diferença no dia a dia do produtor paranaense.      

     
     Boa leitura!
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FAEP reforça canal de 
diálogo junto a órgãos 
do governo estadual
Secretário de Agricultura e a nova diretoria da 
Adapar estiveram na sede da Federação para 
alinhar as diretrizes do agronegócio paranaense

AGRO ESTADUAL

O início da gestão do novo governo estadual, coman-
dado pelo governador Carlos Massa Junior, impôs uma 
agenda proativa por parte da Federação da Agricultura do 
Paraná (FAEP). Nas primeiras semanas do ano, a diretoria 
da entidade recebeu o secretário de Agricultura e Abasteci-
mento, Norberto Ortigara, e a nova diretoria da Agência de 
Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar). A reunião com o 
primeiro ocorreu no dia 23 de janeiro e o segundo encontro 
no dia anterior, dia 22, ambas na sede da FAEP.

O objetivo dos encontros foi alinhar as agendas prio-
ritárias ao setor produtivo agropecuário do Estado. Entre 
os assuntos estiveram aspectos relacionados à defesa 
agropecuária, as boas práticas de conservação de solos, 

programas de desenvolvimento do setor, novas pesquisas 
para subsidiar os produtores rurais, entre outros temas.

“Enfatizo que nossa casa está de portas abertas. Nos-
sas reivindicações são pelo bem do Estado e de todos. 
Quando mostramos algo que pode ser feito para melhorar 
a competitividade do nosso setor, os produtores rurais e 
todos se beneficiam por termos mais dinheiro circulando 
e diversificação de oportunidades na economia”, disse o 
presidente da FAEP, Ágide Meneguette.

Na reunião, Ortigara ressaltou que um dos principais 
trabalhos que continuará em desenvolvimento ao longo dos 
próximos anos será a busca pelo reconhecimento do Paraná 
como área livre de aftosa sem vacinação. “Sanidade é uma 

Da esquerda para a direita: Carlos Augusto Albuquerque, Ágide Meneguette, Norberto Ortigara e Ronei Volpi   
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prioridade para o Estado”, destacou o secretário de 
Agricultura.

Além da questão da sanidade no Paraná, outros 
pontos debatidos na reunião foram a necessidade de 
reforçar as técnicas de conservação de solo e água 
junto aos produtores rurais e a rede estadual de pes-
quisas voltadas para o desenvolvimento do campo.

Na reunião, além do presidente da FAEP e do 
secretário de Agricultura, participaram o presiden-
te do Conseleite, Ronei Volpi, e o superintendente 
adjunto do SENAR-PR, Carlos Augusto Cavalcanti 
Albuquerque.

 
Adapar

A nova diretoria da Adapar assumiu no dia 9 de 
janeiro, empossada pelo secretário de Agricultura, 
Norberto Ortigara. Otamir Cesar Marting, que as-
sumiu como diretor-presidente no lugar de Inácio 
Afonso Kroetz, enfatizou no encontro que pretende 
dar continuidade ao trabalho dos últimos anos de 
construção de um sistema de defesa agropecuária 
sólido. 

Da nova diretoria da Adapar, estiveram presentes 
na reunião, Otamir Cesar Martins, diretor-presidente; 
Horácio Slongo, chefe de gabinete; Manoel Luiz de 
Azevedo, diretor de Defesa Agropecuária; e Adalber-
to Luis Valiati, diretor administrativo-financeiro.

Os representantes da Adapar pontuaram duran-
te o encontro o compromisso de manter as portas 
abertas para ouvir o setor produtivo e agir de forma a 
manter a agricultura e a pecuária paranaense em um 
alto padrão de segurança alimentar. “Reforçamos 
aqui o canal de diálogo aberto para trabalharmos 
juntos em prol do desenvolvimento agrícola e do Pa-
raná”, comentou Otamir.

FAEP reforça à ministra pedido de
prorrogação de dívidas rurais 

O presidente da FAEP, Ágide Meneguette, ao 
lado de representantes do setor produtivo do Pa-
raná, entregou à ministra da agricultura, pecuária 
e abastecimento, Tereza Cristina, um pedido para 
que a pasta intervenha junto a instituições finan-
ceiras de modo a facilitar a prorrogação de dívidas 
dos produtores rurais. O pedido ocorreu no dia 
24 de janeiro, em Apucarana, durante a abertura 
oficial nacional da colheita de soja no Brasil. O do-
cumento reforça um pedido que já tinha sido feito 
pela FAEP, via ofício, no dia 22.

A solicitação ocorre porque as condições cli-
máticas neste ano-safra causam perdas aos agri-
cultores, que irão necessitar de mais prazo para 
quitar seus financiamentos. De acordo com o 
Departamento de Economia Rural (Deral), da Se-
cretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento 
(Seab), a quebra na safra de soja deve chegar a 
12% e o prejuízo dos produtores de grãos deve gi-
rar em torno de R$ 3 bilhões.

As regiões mais afetadas são Oeste, Sudoeste e 
Noroeste do Paraná. Segundo a coordenadora agrí-
cola do Departamento Técnico Econômico do Siste-
ma FAEP/SENAR-PR, Ana Paula Kowalski, a produti-
vidade nessas regiões gira em torno de 2 mil quilos 
por hectare – bem abaixo do registrado em situações 
consideradas normais. No ano passado, por exem-
plo, a média fechou em 3,5 mil quilos por hectare.

Diretoria da FAEP reunida com os novos diretores da Adapar   
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