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A Calpar Calcário Agrícola, nos seus 50 anos, patrocina o 'evento-âncora' do Agroleite 2018. O 'Painel
Agro' contará com a presença de três ex-ministros. Paulo
p.2
Bertolini, diretor Comercial, comemora.

Troféu Agroleite

50 anos Calpar

Para atuar na pecuária de leite é essencial o amor, o profissionalismo e a dedicação.
Essa atividade é muitas vezes árdua e cansativa, mas trouxe um importante reconhecimento para o município de Castro. Por meio da Lei Federal nº 13.584, a cidade tornou-se
oficialmente a Capital Nacional do Leite. Esse será o tema do Agroleite 2018, evento que
é a vitrine da cadeia do leite, que o Página Um conta agora.

No dia 15 de agosto, acontece a premiação do
Troféu Agroleite 2018, considerado o ‘Oscar’ do setor
leiteiro brasileiro. A cerimônia será às 20 horas, no
p.6
Memorial da Imigração Holandesa.

Seis empresas neozelandesas
participam pela segunda vez
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Jovens criadores mostram
talento no manejo
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Sicredi disponibiliza mais de
R$ 16 bilhões para o Plano Safra
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Castrolanda lança a
Trilha do Leite
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calpar

O desafio de olhar para o futuro
No ano em que
completa 50
anos, Calpar
aposta na garantia
de que o calcário
continua sendo
um dos motores
do agronegócio

Divulgação

do Estado do Paraná (Fiep),
como “Indústria do Ano”, e a
própria força da marca Calpar.
“É uma marca conhecida no
meio, não só no Paraná, como
em vários outros estados, onde
estamos presentes através da
mídia. E pela própria idade
da empresa: são 50 anos dedicados à agricultura. Logo,
é natural que exista, além de
uma relação comercial, uma
relação de confiança que se
estabeleceu ao longo do tempo”, observa.

Helcio Kovaleski
Especial para o Página Um
De produto que pouca gente
do meio agrícola sabia para quê
servia – no caso, o calcário – a
um dos agentes fundamentais
do sucesso inequívoco que o
agronegócio brasileiro vem registrando nas últimas décadas.
Se se pudesse resumir em uma
frase a história da Calpar Calcário Agrícola, empresa genuinamente castrense, seria a que
abre esta reportagem.
Com exatos 50 anos, completados em 17 de janeiro
deste ano, a Calpar agrupa
uma história de competência,
reconhecimento e confiança,
um trinômio embasado em uma
aposta certeira – a exploração
do calcário –, que vem trazendo dividendos não só para ela
própria, como também para o
município de Castro, a região,
o estado e, por que não dizer,
o País. Em meio século, o que
hoje se denomina de Grupo
Calpar testemunhou a criação
e o desenvolvimento de mais
cinco empresas – Granfinale
Sistemas Agrícolas, Comércio
e Agroindústria Brotas Ltda.,
Agropecuária Vale do Iapó,
Termas Riviera e DBO (Dio-
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Calpar é considerada a maior produtora de calcário agrícola do Brasil
Divulgação

"O calcário é o insumo
fundamental da agricultura.
Os solos brasileiros são ácidos. E a agricultura brasileira
só deu certo porque houve a
correção do solo."
legenda

nisio Bertolini & Outros).
De acordo com o site do
Grupo Calpar (www.calpar.
com.br), ainda em 1968, a
Calpar Agrícola localizava-se
no Centro da cidade. Ali, foram instalados os secadores
a lenha para o calcário friável
que a Calpar comprava de outra
mineradora. Segundo Paulo
Bertolini, diretor comercial do
Grupo, a Calpar gera, hoje,
160 empregos diretos e perto
de três mil indiretos, “somente
relacionados ao calcário”. “Só
para se ter uma ideia, são 35
mil caminhões que rodam por
ano transportando calcário”,
diz ele, lembrando que todo
o Grupo Calpar gera, atualmente, em torno de quatro mil
empregos indiretos. A empresa
conta com 20 mil clientes. Do
total de seus negócios, 89%
(ou 1,25 milhão de toneladas
por ano) são comercializados
no Brasil.
“O calcário é o insumo fundamental da agricultura. Os
solos brasileiros são ácidos. E
a agricultura brasileira só deu
certo porque houve a correção
do solo”, explica Paulo. Segundo ele, isso aconteceu no
cerrado brasileiro – “que hoje
é uma potência de produção,
como no caso de Mato Grosso
e Mato Grosso do Sul e do
cerrado de Minas [Gerais]” – e
no Nordeste, onde houve a correção da acidez e a eliminação
do alumínio tóxico das plantas.
“Isso permitiu a diversificação
agrícola, não só no conceito de
alimentação, como, por exemplo, [no caso] do algodão, que
vai para a indústria têxtil, e a
produção em níveis bastante
competitivos”, complementa.
Paulo conta que, até a década de 1980, o Brasil era importador de alimentos. “A gente
começou justamente quando o
Brasil começou essa virada de
deixar de ser importador para
ser um grande exportador de
alimentos. E, em parte, a nossa
indústria do calcário contribuiu
com isso. Hoje, o calcário é um
pré-requisito. Usa-se o calcário
não só para a correção do solo,
mas também como fonte de cálcio e magnésio para as plantas”,
explica.
Segundo Paulo, a Calpar
Agrícola fornece calcário não só
para o Paraná. “Temos clientes

Paulo Bertolini, diretor
Comercial do grupo Calpar

com mercados bastante fortes
em outros estados, como são
Paulo, Mato Grosso e Mato
Grosso do Sul. Além disso, a
Calpar é a empresa que mais
exporta calcário para o Paraguai”, conta
Desafio
Se hoje a Calpar é considerada a maior produtora de
calcário agrícola do Brasil, seu
início foi de enfrentamento a
um desafio um tanto prosaico.
“Imagina, na década de 1960,
você produzir algo que nem
o agricultor entendia para
quê servia. O grande desafio,
na época era explicar para o
agricultor a importância do
calcário, a necessidade do seu
uso. Esse foi o maior desafio”,
relata.
Para o bem da agricultura
brasileira, isso mudou. “Hoje,
[esse conceito] já está incorpo-

rado, todo agricultor sabe que a
correção do solo é fundamental.
E não só a correção, como
também a suplementação de
cálcio e magnésio na terra. O
próprio adubo químico que é
usado na agricultura acidifica a
terra. Então, você tem que usar
calcário também como efeito de
tampão neutralizar a acidez que
o próprio fertilizante causou
à terra. Você tem que fazer o
equilíbrio no solo para que as
plantas possam crescer e possibilitar altas produtividades”,
completa Paulo.
Reconhecimento
Hoje, Paulo afirma que há
um reconhecimento da Calpar Agrícola como agente de
transformação da forma como
o produtor rural compreendeu
e aceitou o papel do calcário na
agricultura, ao longo das últimas
décadas. “Essa aceitação, sem
dúvida, é muito maior do que
foi lá no passado, quando talvez
a gente não percebesse tanto.
Constata-se esse reconhecimento pelo interesse natural
da mídia, pelos pesquisadores
que conhecem a empresa e pelo
produto que oferecemos. Recebemos visitas de estudantes de
pós-graduação, temos parceria
com centros de pesquisa”,
conta.
Paulo também cita como
balizadores desse reconhecimento o prêmio que a empresa
recebeu, no final de 2017,
da Federação das Indústrias

Futuro
Na avaliação de Paulo Bertolini, o Brasil vai continuar
sendo uma potência, cada vez

mais consolidada na produção
agrícola. Em um cenário cada
vez mais tecnificado, o que se
percebe, também, “com bastante atenção”, a preservação
do meio ambiente. “E o calcário
é fundamental para a recuperação das áreas degradadas.
Ele é o primeiro passo para
a recuperação dessas áreas e,
portanto, um elemento fundamental para que isso aconteça.
Há uma profissionalização da
agricultura e a Calpar tem que
estar acompanhando essas
demandas”, afirma. “Embora
o calcário seja relativamente
simples, o produto tem que
ter um padrão permanente de
qualidade”, conclui.

Empresa patrocina
evento-âncora do
Agroleite 2018
A Calpar Calcário Agrícola vai patrocinar o “eventoâncora” do Agroleite 2018.
O “Painel Agro”, programado
para a próxima quinta-feira
(16), às 10 horas, no Centro
de Eventos da feira, contará
com a presença de três ex-ministros da Agricultura: Roberto
Rodrigues (2003-2008), que
hoje é coordenador do Centro
de Agronegócio da Fundação
Getulio Vargas (FGV); Francisco Turra (1989-1999),
presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal
(ABPA); e Alysson Paolinelli
(1974-1979), presidente da
Associação Brasileira dos Produtores de Milho (Abramilho).
A palestra “Cenários: ontem,
hoje, e amanhã, perspectivas
globais de produção” será
mediada pela jornalista Kellen
Severo, apresentadora e editora de Economia do Canal

Rural.
“Os três ex-ministros da
Agricultura são reconhecidos
até hoje pela grande contribuição que deram para a
agricultura brasileira, cada um
a seu tempo. E os três ainda
estão na ativa, ligados a alguma entidade”, afirma Paulo
Bertolini, diretor comercial
do Grupo Calpar. “É uma
satisfação trazer, num único
evento, essas três grandes
personalidades e proporcionar, ao público que estiver lá
no dia, um debate de alto nível
sobre os caminhos, sobre o
passado, o presente e o futuro
da agricultura brasileira, os
novos desafios”, explica. “E
isso tudo sendo mediado pela
repórter Kellen Severo, que é
do Canal Rural e a jornalista
mais preparada e mais conhecedora sobre o agronegócio
no Brasil”, completa.

seis empresas neozelandesas participam pela segunda vez do agroleite

Um passeio pela fazenda por realidade virtual
Divulgação

Líder na
exportação
de laticínios, a
Nova Zelândia
vê no Agroleite
uma vitrine
Helcio Kovaleski*
Especial para o Página Um

“

Divulgação

Estande da New Zealand no Agroleite 2017

De Acordo com o
Banco Mundial, a
Nova Zelândia é,
atualmente, o maior
exportador mundial
de laticínios e
carne ovina (...)

Desenvolvimento de Negócios da
New Zealand.
Considerado “o melhor país
para se fazer negócios”, de acordo
com o Banco Mundial, a Nova
Zelândia é, atualmente, o maior
exportador mundial de laticínios
e carne ovina, além de provedor
de carne bovina, lã, kiwi, maçãs e
frutos do mar. De acordo com a
assessoria de imprensa da New

Zealand, o país, que hoje conta
com 4,8 milhões de habitantes,
alimenta mais de 40 milhões de
pessoas em 100 países, destinando ao mercado externo cerca de
80% dos alimentos que produz.
Novidades
As seis empresas da Nova
Zelândia também trarão novidades
ao Agroleite 2018. A Grupo TruTest lançará, por exemplo, um
“indicador de pesagem portátil”
– dispositivo que permite a comunicação sem fio e envio simultâneo
dos dados da pesagem de animais
para smartphones Android e computadores.
Reconhecida por suas plataformas giratórias que agilizam a
ordenha, a Waikato Milking Systems apresentará sua tecnologia
desenvolvida para aumentar a
eficiência na ordenha com menos
mão de obra. Também serão lan-

A exemplo
do ano
passado,
muitas
novidades
estarão em
exposição

Divulgação

Um passeio por uma típica
fazenda de leite neozelandesa
através de realidade virtual. Eis
o que irá propor a New Zealand,
líder mundial em exportação de
laticínios, no Agroleite 2018, que
começa nesta terça-feira (14) e
vai até sábado (18), no Parque
Dario Macedo, em Castro.
Além disso, com o suporte da
New Zealand Trade & Enterprise
(NZTE), agência para o desenvolvimento do comércio internacional
da Nova Zelândia, seis empresas
neozelandesas “com soluções
concebidas para aumentar eficiência e produtividade no campo” – a
saber: Gallagher, LIC, SIMCRO,
Milkbar, Tru-Test e Waikato
Milking Systems – reunirão, no
estande do Agroleite, as últimas
novidades em melhoramento
genético de animais, manuseio
de medicações, balanças e medidores de leite, e uma série de
soluções para gestão animal.
“Como líder em exportação
de laticínios, a Nova Zelândia
vê no Agroleite uma vitrine para
expor as soluções desenvolvidas
para aumentar a eficiência do
produtor rural brasileiro,” afirma Nadia Alcântara, gerente de

çados equipamentos para manejo
de pastagens, como eletrificadores
e acessórios, medidores de leite,
balanças eletrônicas e leitores de
identificação eletrônica.
Será apresentado um alimentador de bezerros que reproduz
a mamada natural. “Testes realizados com animais no Brasil
revelaram um ganho de peso até
10% superior que o de bezerros
alimentados com baldes, além
de redução na incidência de
diarréia”, informa a assessoria.
Por fim, haverá a apresentação
de uma pistola injetora de fluxo
contínuo desenvolvida para reduzir lesões musculares e incidência
de abcessos nos animais.

Conheça as empresas
neozelandesas participantes
do Agroleite 2018
Considerada como uma das
empresas privadas mais bemsucedidas da Nova Zelândia,
a Gallagher é líder mundial na
inovação, fabricação e comercialização de soluções para a gestão
animal, em 130 países, e emprega
mais de mil funcionários em todo
o mundo. A unidade Animal
Management da Gallagher é uma
das pioneiras no desenvolvimento
de tecnologias para a eficiência
agropecuária e, no Brasil, é
representada pela Mustad Agro,
parceira da Gallagher para o
Brasil, Argentina Paraguai e
Uruguai.
A LIC é uma empresa de
comercialização de sêmen bovino
que oferece ao mercado brasileiro
“a melhor genética da Nova Zelândia para o Brasil”. É a principal empresa de melhoramento
genético da Nova Zelândia e atua
como cooperativa de produtores
com mais de 70% do mercado de
sêmen bovino leiteiro. Segundo
a assessoria de imprensa da
empresa, três em cada quatro
vacas leiteiras da Nova Zelândia
são inseminadas com os touros
da bateria da LIC. No Brasil, os
produtos são comercializados
exclusivamente pela Gensur.
A Simcro é líder mundial
no fornecimento de dispositivos
para aplicação de medicamentos
para a indústria veterinária. Com
unidades de produção na Nova
Zelândia e Austrália, escritórios
na China, Reino Unido e Estados
Unidos, a Simcro desenvolve
há mais de 80 anos inovações
tecnológicas para as principais
indústrias veterinárias do mundo
em forma de aplicadores pensados para facilitar a aplicação e
auxiliar na eficácia de produtos

veterinários. No Brasil, a empresa
atua na indústria e no varejo, sendo a distribuição de seus produtos
feita pela Basso Pancotte.
O Grupo Tru-Test é o líder
mundial na fabricação de balanças
eletrônicas para animais, leitores
de identificação eletrônica e em
equipamentos para medição de
leite. “De cada cinco balanças
e medidores de leite vendidos
no mundo inteiro, quatro foram
fabricados e levam o nome e a
marca Tru-Test”, informa a assessoria. É também líder mundial
na fabricação de equipamentos
de cercas elétricas, acessórios
e de ferramentas para uso em
cercas em geral – comercializadas
através das marcas, Speedrite,
Patriot, Terko e Hayes.
A Milkbar é um sistema simples e “altamente eficaz” para
alimentação de bezerros em fazendas leiteiras, feito para reduzir
a incidência de diarreias e a consequente a mortalidade dos animais.
Testes realizados com animais
no Brasil e na Nova Zelândia
revelaram um ganho de peso até
10% superior que o de bezerros
alimentados com baldes.
A Waikato Milking Systems
é líder no desenvolvimento e
manufatura de tecnologias para
lácteos. “Somos uma empresa
global com foco em inovação,
desempenho e durabilidade.
Oferecemos as melhores soluções
para ordenha em fazendas de
todos os tipos ao redor do mundo
incluindo propriedades baseadas
em pastagens, confinamentos ou
sistemas mistos de produção de
leite”, informa o site da empresa
(www.waikatomilking.com).
*Com Assessoria

Leite diferenciado
Combinar leite UHT 100%,
sem aditivos e longa vida. Foi isso
que fez a Unium, marca institucional da intercooperação das cooperativas Frísia, Castrolanda e Capal,
ao criar a linha Naturalle - única
no Brasil - e um dos destaques do
Agroleite, que ocorre de 14 a 18 de
agosto, em Castro (PR).
Lançada em março de 2016,
a linha oferece sabor e garante a
pureza do leite. Mas por que o Naturalle não precisa de aditivos? Os
aditivos ou estabilizantes, permitidos por lei, são adicionados ao leite
para manter as características da
proteína do leite durante o processo
de ultra pasteurização, que consiste

em aquecer o produto a 140 graus
centígrados, e depois resfriá-lo rapidamente a uma temperatura menor
do que 40 graus. É esse processo e
o envase em embalagem asséptica,
que garante a conservação do leite e validade de 90 a 130 dias em
temperatura ambiente.
No caso do Naturalle, o que
difere nesse processo é que a
qualidade da matéria-prima é extremamente superior. O leite dessa
linha possui baixa contagem bacteriana inicial, não há proliferação
dessas bactérias e o tempo entre
sair da propriedade rural e estar
envasado é muito reduzido, cerca
de oito horas.
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Programação do Agroleite

CAPITAL NACIONAL DO LEITE

Agroleite 2018 homenageia Castro
Trilha do Leite será a novidade
Da Assessoria
Antes mesmo de o sol nascer,
é preciso ir ao trabalho. A ordenha não pode esperar. A tarefa
exige sensibilidade, paciência,
atenção e cuidado para que as
vacas desempenhem todo o seu
potencial produtivo. A rotina é a
mesma todos os dias e o ofício
não acaba quando termina. A
cada vez, é preciso higienizar o
ambiente para a próxima ordenha. A atividade leiteira não para.
Se não é na ordenha, é observando os animais, ofertando
alimentação, cuidando da saúde
daqueles que não estão bem.
Todos os dias, seja domingo,
seja feriado.
Para atuar na pecuária de
leite é essencial o amor, o profissionalismo e a dedicação.
Essa atividade é muitas vezes
árdua e cansativa, mas trouxe

um importante reconhecimento
para o município de Castro. Por
meio da Lei Federal nº 13.584,
a cidade tornou-se oficialmente a
Capital Nacional do Leite. Esse
será o tema do Agroleite 2018,
evento que é a vitrine da cadeia
do leite.
Para a Cooperativa Castrolanda, organizadora do evento,
é um orgulho participar deste
momento e fazer parte desta
história, pois a formação da cooperativa aconteceu por meio da
pecuária leiteira, com a vinda de
46 famílias de imigrantes holandeses a Castro, que trouxeram
cerca de 1.200 cabeças de gado.
O presidente da Castrolanda, Frans Borg, comenta que
a produção de leite em Castro
tem características muito particulares. “Os altos índices de
produção e qualidade do leite
são resultado de um trabalho de

Divulgação

Divulgação

A novidade desta edição será
a Trilha do Leite. Os visitantes
conhecerão, por meio de pequenas palestras em estações, o
caminho do leite, desde a criação
da bezerra até a industrialização
do produto. As apresentações
serão diárias, em diversos horários e para um número determinado de pessoas. Já na pista de
julgamento da Arena Agroleite,
serão apresentados animais das
raças Holandesa Preta e Branca
e Vermelha e Branca e também
da raça Jersey. O ponto alto é a
escolha da Vaca do Futuro e da
Campeã Suprema.
A cerimônia de entrega do
Troféu Agroleite, que sempre
gera muita expectativa, será no
dia 15 de agosto (quarta-feira),
às 20 horas. A solenidade reconhece os destaques do ano anterior em 18 categorias, como
genética, nutrição, medicamentos, forragens, sementes, associação de produtor, técnico do
ano e agente financeiro. Os fina-

Produção de leite em Castro
tem características muito particulares, descreve Frans Borg

excelência desenvolvido pelos
produtores castrenses. Eles se
comprometem com a atividade e
investem em tecnologia, melhoramento genético e profissiona-

lização de suas propriedades. A
homenagem ao trabalho que eles
executam é mais que merecida”,
comenta.
Neste ano, o Agroleite acontece

entre os dias 14 e 18 de agosto,
na Cidade do Leite, anexa ao Parque de Exposições Dario Macedo,
em Castro. O evento promoverá,
além de uma vasta área comercial,

13/08/2018

mação terá o retorno do Torneio
Leiteiro, agora com competições
que envolvem volume e aproximação, e o Seminário Internacional,
com apresentação dos melhores
conteúdos para atualização profissional tanto dos produtores quanto
dos técnicos da atividade leiteira.

o conhecimento e a troca de experiências nas palestras e fóruns técnicos. Ronald Rabbers, membro
do Comitê de Bovinocultores da
Castrolanda, conta que a progra-

listas são as três empresas que
mais receberam indicações em
votações na internet.
O evento conta com o apoio
institucional da Prefeitura de
Castro, Fundação ABC e das
Associações das Raças Holandesa e Jersey. É patrocinado na
cota Diamante pela Nutron, Tetra
Pak, Italac, MSD Saúde Animal
e Caixa Econômica Federal. Já a
cota Ouro recebe a chancela da
DuPont Pioneer, Sicredi, Irrigabrasil, Select Sires, Philbro
e Calpar, e na cota Prata conta
com o patrocínio do BRDE,
Elanco, Atlântica Sementes,
Banco do Brasil, Copel Telecom,
New Zealand Trade e Enterprise, Ceva, Allflex, Coonagro,
PGG Wrightson Seeds, Vallée,
Fertilizantes Castrolanda, Brandt
e Cescage Genética.
A entrada no Agroleite é gratuita. Para conferir a programação completa e fazer inscrições
basta acessar www.agroleitecastrolanda.com.br.

DIARIAMENTE
8h às 18h - Expediente dos expositores de empresas
19h - Fechamento dos portões de
acesso
21h - Encerramento das atividades
no parque

16h - Naturalle: A magia de entrar
na caixinha de leite Trilha do Leite
17h - 3ª Ordenha Torneio Leiteiro
- Aproximação Pavilhão Agroleite
21h40 - 3ª Ordenha Torneio Leiteiro - Vaca Jovem e Maior Produção Vaca Adulta Pavilhão Agroleite

SEGUNDA (13)
17h00 1ª Ordenha Torneio Leiteiro
- Aproximação Pavilhão Agroleite

QUARTA (15)
5h - 4ª Ordenha Torneio Leiteiro Aproximação Pavilhão Agroleite
5h40 - 4ª Ordenha Torneio Leiteiro - Vaca Jovem e Maior Produção Vaca Adulta Pavilhão Agroleite
8h30 - Seminário Internacional
Agroleite Centro de Eventos
9h - Julg. de Ovinos Arena Agroleite
9h - Naturalle: A magia de entrar
na caixinha de leite Trilha do Leite
10h - Julgamento da Raça Brahman
Dario Macedo
10h - Naturalle: A magia de entrar
na caixinha de leite Trilha do Leite
11h - Julgamento da Raça Charolês
Dario Macedo
11h - Naturalle: A magia de entrar
na caixinha de leite Trilha do Leite
13h40 - 5ª Ordenha Torneio Leiteiro - Vaca Jovem e Maior Produção Vaca Adulta Pavilhão Agroleite
14h - Painel da Ovinocultura Centro de Eventos
14h - Naturalle: A magia de entrar
na caixinha de leite Trilha do Leite
14h - Julgamento da Raça Holandesa V&B Arena Agroleite
15h - Naturalle: A magia de entrar
na caixinha de leite Trilha do Leite
16h - Naturalle: A magia de entrar
na caixinha de leite Trilha do Leite
17h - 5ª Ordenha Torneio Leiteiro
- Aproximação Pavilhão Agroleite
20h - Cerimônia de Premiação dos
Vencedores do Troféu Agroleite
*convites limitados Memorial da
Imigração Holandesa
21h40 - 6ª Ordenha Torneio Leiteiro - Vaca Jovem e Maior Produção Vaca Adulta Pavilhão Agroleite

TERÇA (14)
5h - 2ª Ordenha Torneio Leiteiro Aproximação Pavilhão Agroleite
5h40 - 1ª Ordenha Torneio Leiteiro - Vaca Jovem e Maior Produção Vaca Adulta Pavilhão Agroleite
8h30 - Visita à Propriedade
*necessárias inscrições Agropecuária Arm
9h - Julgamento de Ovinos Arena
Agroleite
10h30 - Solenidade de Abertura
Oficial do Agroleite 2018 Centro
de Eventos
11h - Naturalle: A magia de entrar
na caixinha de leite Trilha do Leite
13h40 - 2ª Ordenha Torneio Leiteiro - Vaca Jovem e Maior Produção Vaca Adulta Pavilhão Agroleite
14h - Naturalle: A magia de entrar
na caixinha de leite Trilha do Leite
14h- Fórum Jovem Coop Centro
de Eventos
14h - Demonstrações de Máquinas e Conservação de Forragens
Campo Experimental
14h - Julgamento da Raça Hereford
Dario Macedo
15h - Naturalle: A magia de entrar
na caixinha de leite Trilha do Leite

www.agroleitecastrolanda.com.br/mapa-print.php
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14h - Naturalle: A magia de entrar
na caixinha de leite *exclusivo para
crianças Trilha do Leite
15h - Naturalle: A magia de entrar
na caixinha de leite *exclusivo para
crianças Trilha do Leite
16h - Naturalle: A magia de entrar
na caixinha de leite *exclusivo para
crianças Trilha do Leite
17h - Premiação do Concurso de
Silagem Centro de Eventos
17h - 9ª Ordenha (Final) Torneio
Leiteiro - Aproximação Pavilhão
Agroleite
19h - Solenidade de Premiação do
Torneio Leiteiro Arena Agroleite
SÁBADO (18)
8h - Fé & Café: A força que une
todos Centro de Eventos
8h30 - Apresentação do Clube da
Borrega Arena Agroleite
9h30 - Julgamento do Clube das
Bezerras Arena Agroleite
10h - Campeonato de Tratores:
Trekker Trek Pista de Provas
10h30 - Copa dos Apresentadores
Arena Agroleite
12h30 - Apresentação Categoria
Mirim (Fraldinha) Arena Agroleite
14h30 - Julgamento da Raça Holandesa Adulta Arena Agroleite
18h - Julgamento da Vaca do Futuro
Arena Agroleite
19h - Desfile das Campeãs e Cerimônia de Seleção e Premiação da
Campeã Suprema Agroleite 2018
20h - Saída dos Animais
20h - Encerramento das atividades
DOMINGO (19)
8h - Saída dos Animais

QUINTA (16)
5h - 6ª Ordenha Torneio Leiteiro Aproximação Pavilhão Agroleite
5h40 - 7ª Ordenha Torneio Leiteiro - Vaca Jovem e Maior Produção Vaca Adulta Pavilhão Agroleite
8h30 - Visita à Propriedade *necessárias inscrições Agropecuária Arm
9h - Julg. de Ovinos Arena Agroleite
9h - Naturalle: A magia de entrar
na caixinha de leite Trilha do Leite
10h - Painel do Agro: Cenários:
ontem, hoje e amanhã. Perspectivas
Globais de Produção
10h - Julgamento da Raça Braford
Dario Macedo
10h - Naturalle: A magia de entrar
na caixinha de leite Trilha do Leite
11h - Naturalle: A magia de entrar
na caixinha de leite Trilha do Leite
13h40 - 8ª Ordenha Torneio Leiteiro - Vaca Jovem e Maior Produção Vaca Adulta Pavilhão Agroleite
14h - Demonstrações de Máquinas e Conservação de Forragens
Campo Experimental
14h - Julgamento da Raça Jersey
Jovem Arena Agroleite
14h - Naturalle: A magia de entrar
na caixinha de leite Trilha do Leite
14h - Painel da Mulher Cooperativista Centro de Eventos
15h - Julgamento da Raça Purunã
Dario Macedo
15h - Naturalle: A magia de entrar
na caixinha de leite Trilha do Leite
16h - Naturalle: A magia de entrar
na caixinha de leite Trilha do Leite
17h - 7ª Ordenha Torneio Leiteiro
- Aproximação Pavilhão Agroleite
21h40 - 9ª Ordenha Torneio Leiteiro - Vaca Jovem e Maior Produção Vaca Adulta Pavilhão Agroleite
SEXTA (17)
5h - 8ª Ordenha Torneio Leiteiro Aproximação Pavilhão Agroleite
5h40 - 10ª Ordenha Torneio Leiteiro - Vaca Jovem e Maior Produção Vaca Adulta Pavilhão Agroleite
9h - Naturalle: A magia de entrar
na caixinha de leite *exclusivo para
crianças Trilha do Leite
9h - Fórum da Agricultura Centro
de Eventos
10h - Naturalle: A magia de entrar
na caixinha de leite *exclusivo para
crianças Trilha do Leite
10h - Julgamento da Raça Caracu
Dario Macedo
10h - Julgamento da Raça Jersey
Adulta Arena Agroleite
11h - Naturalle: A magia de entrar
na caixinha de leite *exclusivo para
crianças Trilha do Leite
13h40 - 11ª Ordenha (Final) Torneio Leiteiro - Vaca Jovem e Maior
Produção Vaca Adulta Pav Agroleite
14h - Julgamento da Raça Holandesa Jovem Arena Agroleite
14h - Fórum da Suinocultura Centro de Eventos
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prEmiação será nesse dia 15

Trófeu Agroleite divulga finalistas
Divulgação

Evento é
considerado o
'Oscar' do setor
leiteiro brasileiro

CLUBE DA BEZZERRA

Jovens criadores
mostram talento
no manejo

Da Assessoria

6

No dia 15 de agosto, acontece a premiação do Troféu
Agroleite 2018, considerado
o 'Oscar' do setor leiteiro brasileiro. A cerimônia será às 20
horas, no Memorial da Imigração Holandesa, em Castro
(PR), e contará com a presença
de autoridades, personalidades
do agronegócio brasileiro,
presidentes, diretores, profissionais das empresas nacionais
e multinacionais participantes
do Agroleite.
A tradicional premiação
tem 18 categorias e é realizada
desde 2002 no Agroleite. O
objetivo é homenagear as empresas e profissionais ligados
a cadeia produtiva do leite que
tiveram destaque no último
ano. Os três finalistas de cada
categoria já foram selecionados
por meio de indicações em votações na internet. Disputam a
pemiação, setores de genética,
nutrição, medicamentos, forragens, sementes, ordenhadeiras
e refrigeração, equipamentos
para ensilagem, equipamentos
para fenação, tratores agrícolas, prestador serviços agrícola,
técnico do ano, agente financeiro, associação de produtor, produtor de leite do ano, laticínios,
embalagens, mídia impressa e
mídia digital. Confira quem são
eles no quadro ao lado.

Premiação tem 18 categorias e é realizada desde 2002 no Agroleite

Finalistas em 18 categorias
Categoria Genética: ABS Pecplan, Alta e Semex
Categoria Nutrição: DSM, Nutron e Vaccinar
Categoria Medicamentos: Biogénesis Bagó, Ouro Fino e Vallée
Categoria Forragens: Agropecuária Leffers, Agropecuária Santa Cruz e Nobre Nutrição Animal
Categoria Sementes: Agroceres, Dekalb e DuPont Pioneer
Categoria Ordenhadeiras e Refrigeração: DeLaval, GEA e Ordemilk
Categoria Equipamentos para Ensilagem: Claas, JF Máquinas e Nogueira
Categoria Equipamentos para Fenação: Casale, Krone e Kuhn
Categoria Tratores Agrícolas: John Deere, Massey Fergusson e New Holland
Categoria Prestador Serviços Agrícolas: Agroholanda, Cia da Silagem e De Boer
Categoria Técnico do Ano: Claudio André da Cruz Aragon, Fábio Nogueira Fogaça e Sérgio Soriano
Categoria Agente Financeiro: Banco do Brasil, Sicoob e Sicredi
Categoria Associação de Produtor: Associação Brasileira dos Criadores de Girolando, Associação Brasileira dos Produtores de Leite e Associação Paranaense dos Criadores de Bovinos da Raça Holandesa
Categoria Produtor de Leite do Ano: Fazenda Fini, Grupo Melkstad e Sekita Agronegócios
Categoria Laticínios: Italac, ITA e Piracanjuba
Categoria Embalagens: Plastirrico, Sig Combibloc e Tetra Pak
Categoria Mídia Impressa: Revista Balde Branco, Revista Leite Integral e Revista Mundo do Leite
Categoria Mídia Digital: Beba Mais Leite, Leite Online e Milk Point

Uma das atividades que mais
chamam a atenção do público no
Agroleite é a premiação do Clube
da Bezerra, onde crianças de 8 a 14
anos apresentam seus animais, aos
quais elas dedicaram especial atenção durante o primeiro semestre do
ano. No Agroleite 2018 a premiação final acontece neste sábado, às
11 horas, na Arena Agroleite.
O Clube da Bezerra procura
incentivar crianças e adolescentes a
aprenderem a atividade exercida no
meio rural onde vivem, estimulando
a sucessão familiar no campo. As
crianças têm que levar o treinamento
a sério. Elas adotam suas bezerras
recém-nascidas, entre os meses de
março e abril, e acompanham todo
o desenvolvimento do animal até a
realização do Agroleite, em agosto.
O Clube da Bezerra foi criado
em 1980 e é mantido pela Castrolanda. Os técnicos da cooperativa
ensinam os princípios básicos do
manejo para as crianças em atividades lúdicas, como os encontros
realizados em março, no qual cada
uma recebe um diário do animal. Lá,
elas anotam o que a bezerra come,
quando tomou as vacinas, se teve
alguma doença e o quanto o animal
cresceu e engordou com o passar do
tempo. No diário são coladas fotos
do treinamento, mostrando a dedicação do criador mirim e todo esse
material é analisado nos concursos.
Atualmente, 18 crianças e adolescentes participam do programa.
Na apresentação final na Arena
Agroleite, a beleza e o charme da
bezerra contam pontos. Mas é a
atuação da criança que realmente
leva o prêmio.

plano safra

Sicredi disponibiliza mais de R$ 16 bilhões
Divulgação

Para o Paraná, SP
e Rio de Janeiro
serão ofertados
mais de R$ 5 bi
em crédito rural

Castrolanda lança
a Trilha do Leite
Da Assessoria

Bianca Castanha
Maier de Oliveira
O Sicredi – instituição financeira cooperativa com mais
de 3,7 milhões de associados e
atuação em 22 estados brasileiros e no Distrito Federal – está
disponibilizando mais de R$16
bilhões em crédito rural durante
o Plano Safra 2018/2019,
previsto para entrar em vigor
em julho. A expectativa é gerar
mais de 213 mil operações,
entre custeio, investimento
e comercialização. Na Safra
2017/2018, que encerra em
junho de 2018, o Sicredi deve
totalizar a liberação de cerca
de R$ 14 bilhões, incluindo os
recursos oriundos do Banco
Nacional do Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES)
e do Fundo Constitucional do
Centro Oeste (FCO). O resultado representa uma previsão de
crescimento de 15% em comparação com a Safra anterior.
Para os produtores rurais associados do Sicredi nos estados
do Paraná, São Paulo e Rio de
Janeiro será disponibilizado mais
de R$ 5 bilhões, entre custeio e
investimento - valor 25% supe-

rior à demanda da Safra passada.
Com taxas de juros mais atrativas, que reduziram em média 1,5
ponto percentual em comparação
ao período anterior, estima-se
um aumento de 10% na quantidade de operações realizadas no
ciclo 2018/2019.
Do total liberado para custeio, mais de R$ 2 bilhões serão
destinados ao financiamento
realizado por meio do Programa
Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar (Pronaf) e
do Programa Nacional de Apoio
ao Médio Produtor Rural (Pronamp). Cerca de 18% dos mais
de 3,7 milhões de associados do
Sicredi são ligados ao agronegócio e, desse total, quase 90%
são da agricultura familiar.
Para o gerente de desenvolvimento de Crédito da Central
Sicredi PR/SP/RJ, Gilson Fa-

“

O Sicredi oferece
crédito responsável, que ajuda
a incrementar
o agronegócio,
apoiando o crescimento do produtor
e da comunidade
onde ele atua.

rias, os números demonstram o
apoio que o Sicredi oferece ao
produtor rural e ao desenvolvimento do agronegócio “Temos
o compromisso de dar suporte

aos nossos associados, oferecendo a consultoria necessária
para orientá-los sobre o crédito
mais adequado às suas necessidades, respeitando também
as particularidades do crédito
rural”, explica.
O Sicredi disponibiliza amplo portfólio de soluções que
podem auxiliar o produtor na
sua atividade, seja no custeio,
investimento ou comercialização. Esse diferencial só é
possível graças à proximidade
entre a instituição financeira
cooperativa e o associado. “O
Sicredi oferece crédito responsável, que ajuda a incrementar
o agronegócio, apoiando o
crescimento do produtor e da
comunidade onde ele atua. A
ação das cooperativas gera um
ciclo virtuoso de desenvolvimento”, finaliza Farias.

A Trilha do Leite é uma
das novidades do Agroleite
2018, que acontece de 14 a
18 de agosto, em Castro (PR).
A instalação, criada pela área
de Negócios Leite da Castrolanda, pretende elucidar todas
as dúvidas do visitante sobre a
cadeia produtiva do leite, desde
o nascimento da bezerra, até a
chegada do produto no supermercado.
As apresentações serão
feitas de terça-feira (14) a
sexta-feira (17), na Cidade do
Leite, em horários definidos
(ver em “serviço”) e com lotação máxima de 40 pessoas.
Na sexta-feira, 17, todas as
apresentações serão exclusivas
ao público infantil. “Reservamos alguns momentos para as
crianças com palestras mais
direcionadas. Assim, é possível
esclarecer as dúvidas de cada
público específico, sem perder
a dinâmica das apresentações”,
explica Eduardo Marqueze
Ribas, gerente de Negócios do
Leite da Castrolanda.
O lugar, onde tudo vai acontecer, promete chamar a atenção: uma estrutura de 300m²
em formato de caixa de leite.
Para conhecer o processo de
produção, o visitante percorre
um caminho cheio de curiosidades sobre a produção desse importante alimento, onde
encontrará várias imagens de
vaquinhas que revelam as mais

diversas curiosidades sobre
o leite. A apresentação segue
dividida em Estações, com pequenas palestras com técnicos
de áreas específicas.
Na primeira é contada um
pouco da história de Castro,
reconhecida como a Capital
Nacional do Leite, e da Castrolanda, desde a chegada dos
primeiros imigrantes no final do
século XIX. A segunda estação é
sobre a raça holandesa, e conta
com a presença de uma bezerrinha e um técnico que explica o
manejo do animal. A trilha segue
com a estação onde tem uma
novilha, que ilustra as informações sobre nutrição e criação até
o 13° mês do animal. A última
estação é sobre o manejo do
animal adulto, inseminação e
melhoramento genético. Na
sequência, os visitantes seguem
para uma segunda tenda onde
poderão observar uma vaca
adulta, enquanto aprendem
sobre o nascimento do bezerro
e a alimentação da vaca leiteira.
Em seguida, a trilha leva para
o setor industrial, local em que
os visitantes aprendem sobre
como funciona uma fábrica de
laticínios com todo o sistema de
produção e logística, que culmina com a caixinha de leite sendo
comercializada. Na saída, um
dos momentos mais gostosos
de ter trilhado este caminho: a
degustação de um achocolatado
e do Leite Naturalle - o produto
que eles acabaram de acompanhar desde a origem.
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