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Associação Paranaense dos
Produtores de Sementes e Mudas
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LOGÍSTICA REVERSA

Até meados deste ano o Tecpar deve concluir o estudo para determinação do grau
de toxicidade das embalagens de sementes tratadas comercializadas no Paraná.
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TREINAMENTO DE ANALISTAS

DECRETO Nº 5.153/04: MAPA PROMETE
CONCLUIR REVISÃO DA LEI DE SEMENTES

A Apasem realizou dois treinamentos de analistas para
aperfeiçoamento de 39 profissionais. Os cursos foram
ministrados pela Dra. Rosinha Maria Peroni Mesquita.

O MAPA promete finalizar a revisão da nova versão para o Decreto nº 5.153/04, que
regulamenta todas as etapas de produção e comercialização de sementes e mudas no país.
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Concluindo nossa gestão, agradecemos
aos associados pelo apoio que nos deram, especialmente aos diretores que se deslocaram
a Curitiba, Ponta Grossa, Londrina, Toledo
e Guarapuava para as reuniões da Diretoria,
discutindo assuntos de grande relevância para
o futuro do setor sementeiro.
Citamos algumas conquistas consolidadas e outras em fase de amadurecimento. É o
caso da logística reversa das embalagens de
sementes tratadas, assunto que vem sendo
discutido desde o início de 2015, cuja solução
está delineada e depende de providências
temporais por parte do Tecpar, contratado
para a realização de estudos dos níveis de
contaminação.
Destacamos, entre os avanços que
ocorreram no nosso setor, as conclusões do
grupo de profissionais que discutiu a revisão
do Decreto da Lei de Sementes e que entregou ao Ministério da Agricultura subsídios
para indispensáveis avanços na legislação
do setor. Inúmeras reuniões foram realizadas nesses dois anos entre representantes
do setor produtivo e técnicos do governo,
visando introduzir na regulamentação da Lei
de Sementes a modernidade reclamada por
todos. Agora, atuando com conjunto com a
Abrasem, devemos ficar atentos para que o
texto final preserve as alterações propostas.
Prosseguiram também as discussões
para uma nova redação da Lei de Proteção de
Cultivares. O texto final, que ainda está sem
definição, conta com forte posicionamento dos
representantes da Apasem para que se ajustem
os artigos relativos à utilização ilegal e à pirataria de sementes, que são muito prejudiciais
ao setor produtivo e afetam seriamente as
garantias dos obtentores de cultivares.
Destacamos nossa ativa participação no
alinhamento do contrato de licenciamento
da Tecnologia Intacta com a Monsanto,
que estabelecia penalização para quem não
comercializasse sementes de cultivares
para refúgio. Revisadas as cláusulas, hoje
os produtores de sementes de soja devem
comprovar que disponibilizaram para venda
um mínimo de 20% de sua produção final.

Com foco nas ações inovadoras, estamos
num momento de avaliação e de estudo da
atuação de nossos laboratórios de análises,
visando um ajuste à realidade do mercado. A
competência de nossas equipes técnicas e a
excelente qualidade dos seus serviços é uma
boa ferramenta para a reconquista do mercado
e aumento na prestação de serviços, podendo-se, assim, praticar valores atrativos.
Atendendo a demanda dos associados,
a Apasem retomou a realização de cursos de
aperfeiçoamento para analistas de sementes. O
grande interesse demonstrou a importância da
reciclagem dos profissionais, o que irá refletir
positivamente na qualidade das sementes
produzidas por nossos associados.
De forma incansável, continuamos combatendo a pirataria na produção e na comercialização de sementes, com encaminhamento
de denúncias e acompanhamento da fiscalização. Neste sentido, esperamos que a nova
regulamentação da Lei de Sementes e a nova
legislação de proteção, sejam instrumentos
eficientes para que as autoridades possam
fiscalizar e reprimir essas práticas tão prejudiciais para nossa agricultura.
Muito positivo foi a proibição, já a partir
da safra 2016/2017, do plantio de soja em
sucessão e safrinha de soja, o que contribuirá
para a redução da resistência da ferrugem
asiática aos fungicidas. As tentativas de burlar
essa proibição estão sendo coibidas pelas
autoridades estaduais. Desta forma contribuímos para a sustentabilidade da sojicultora do
nosso Estado.
Também queremos prestar nossa homenagem de gratidão a dois ex-integrantes da
Diretoria: Luiz Turkiewicz, representante do
Iapar, falecido em abril de 2016, e Alaor Souza
Taques, falecido no início de janeiro deste ano.
Ambos muito atuantes, deram importantes
contribuições na busca de soluções às nossas
diversas necessidades.
Destacamos, ainda, a aposentadoria, do
diretor executivo Eugênio Bohatch, após 39
anos prestando serviços à Apasem, sucedido
por Clenio Debastiani.
Nossos sinceros agradecimentos a todos,
desejando à nova Diretoria uma profícua
gestão. Permaneçamos unidos, pois é a
única forma de nos fortalecermos em busca
de soluções aos problemas que nos afetam.

Kazuo Jorge Baba
Presidente Apasem

>> RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Relatório de Atividades - Ano 2016
Março de 2016 a fevereiro de 2017

Laboratórios de Análise de Sementes Apasem:
CREDIBILIDADE E SEGURANÇA
Desde a década de 1970, quando inaugurou um
dos primeiros Laboratórios de Análise de Sementes do
Paraná, a Apasem tem apresentado conduta linear nas
suas atividades, tendo um dos quadros de analistas mais
experiente do mercado, o que garante sempre, a confiança
no diagnóstico dos resultados.
A Apasem dispõe de dois laboratórios para análises
de sementes, onde são realizados inúmeros ensaios nas
mais diversas espécies, conforme mostrado no quadro
seguinte. Todos com aprovação e credenciamento pelo
MAPA, seguindo criteriosamente o que é sugerido nas
RAS (Regras de Análises de Sementes).

LAS DE TOLEDO

LAS DE PONTA GROSSA

ESPÉCIES: soja, milho, feijão, aveia-preta, aveia-branca, trigo,
triticale, centeio, cevada, trigo mourisco e algodão.

ESPÉCIES: soja, milho, feijão, aveia-preta, aveia-branca, trigo,
triticale, centeio, cevada.

ENSAIOS: pureza, germinação, viabilidade por tetrazólio, vigor
por tetrazólio, germinação em areia, testes de vigor com envelhecimento acelerado, teste de frio e crescimento de plântulas.

ENSAIOS: pureza, germinação, viabilidade por tetrazólio, vigor
por tetrazólio, testes de vigor com envelhecimento acelerado,
teste de frio e crescimento de plântulas.

RESPONSÁVEL TÉCNICA: Saionara M. Tesser.

RESPONSÁVEL TÉCNICA: Juliana Scarpin Bueno Veiga.

Melhorias

Em 2016, visando melhorar a prestação de serviços
em seus laboratórios, a Apasem ampliou os serviços do
LAS de Toledo, após a auditoria do MAPA em abril de
2016 foram iniciadas também análises de centeio, trigo
mourisco e feijão.
Também foram adquiridos novos computadores,
prevendo a instalação de novo software, treinou-se as
profissionais com o curso de vigor de sementes de soja
oferecido pela Embrapa e com o curso de aperfeiçoamento
em análise de sementes realizado no LAS de Ponta Grossa.
No laboratório de Ponta Grossa foi reformada a sala
de reuniões, adquiridos equipamentos e computadores,
móveis para a realização dos treinamentos de analistas.
Foram instaladas novas lâmpadas e ar condicionado na
sala dos germinadores, visando a economia de energia
e a agilidade dos serviços. Também foi contratada uma
nova analista de sementes, Fabiana Bueno, que já passou
por treinamentos e curso para formação de analista de
sementes, Fabiana já está integrada a equipe e em plena
atividade.

Análises de Sementes

Durante o ano de 2016 os dois laboratórios da Apasem trabalharam normalmente, recebendo e analisando um total de 8.100 amostras de sementes. O LAS de
Ponta Grossa, além dos serviços de análises, forneceu, em parceria com a Empresa
Germinar Consultoria, dois cursos para formação e aperfeiçoamento de analistas
de sementes. O quadro seguinte demonstra a evolução no número de análises nos
anos de 2005 e 2016.
Desempenho dos Laboratórios 2005-2016
		
Anos
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Média

TOLEDO
Amostras
Ensaios
4.450
12.147
4.477
11.171
3.804
9.372
3.642
12.893
5.449
12.145
6.056
18.800
4.025
11.137
3.774
8.341
4.474
9.788
7.309
21.363
4.152
15.016
4.692
13.844
4.692
13.069

*LAS inativo. As amostras recebidas foram redirecionadas para o LAS Toledo.
** Amostras realizadas a partir do mês de maio/2015.

PONTA GROSSA
Amostras
Ensaios
5.718
19.924
3.730
7.913
3.398
8.701
4.553
10.639
4.684
11.570
4.842
9.629
3.327
8.919
3.178
7.837
3.734
6.810
-*
-*
2.870**
7.337
3.408
11.016
3.620
10.027
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>> REUNIÕES DE DIRETORIA

Reuniões
da diretoria

AGO, AGE e
reuniões da Abrasem

Informações Estatísticas
da Produção de Sementes

Diretoria Abrasem
A posse do Conselho de Administração da Abrasem ocorreu no dia
01/09/16, em Uberlândia, ficando assim constituído:

De abril de 2016 a fevereiro de 2017
foram realizadas dez reuniões mensais,
sendo que três delas ocorreram no
interior do Estado, objetivando estreitar
o relacionamento com o associado e
também para a discussão dos problemas
regionais. As reuniões que aconteceram
no interior do Estado foram realizadas
nas seguintes datas, cidades e locais:
• 06 de Julho – Londrina – Hotel Sumatra
• 08 de novembro – Londrina – Fundação Meridional
• 06 de dezembro – Ponta Grossa –
Núcleo da Associação dos Engenheiros Agrônomos dos Campos Gerais.

Devido a dificuldades encontradas pelos presidentes dos Núcleos Regionais da Apasem
em obter as informações sobre a produção de sementes dos associados, a Diretoria
decidiu centralizar a coleta dessas informações na sede, com exceção do núcleo de
Toledo, que cuja compilação de dados é feita pelo LAS localizado naquela cidade.
4

>> LOGÍSTICA REVERSA

Em 2016, o presidente da Apasem e vários diretores
participaram das reuniões convocadas pela Abrasem.
Nesses encontros foram abordados e discutidos
assuntos de importância ao setor sementeiro. Os
diretores que participaram desses eventos apresentaram reivindicações e sugestões ao setor sementeiro.
Destacam-se as reuniões para discussão das alterações do Decreto nº 5.153/2004. As datas e locais
dessas reuniões foram:
1. Assembleia Geral Ordinária da ABRASEM, dia
30/06/2016 na cidade de Brasília.
2. Comitê de Legislação da Abrasem realizada nos
dias 19, 20 e 21 de setembro em Brasília.
3. Comitê de Legislação da Abrasem realizada nos
dias 04, 05, 06 de outubro em Brasília

Diretoria: Presidente - Cláudio Manuel da Silva (Apsemg);
vice-presidente - Vice-presidente - Ivo Marcos Carraro (Braspov).
Demais membros: Narciso Barison Neto (Apassul); Kazuo Jorge
Baba (Apasem); Christian Pflug (APPS); Jair Swarowsky (Dupont/
Pioneer); Geraldo Berger (Monsanto); Alessandra Fajardo (Bayer);
Filipe Teixeira (Syngenta); Mozart Fogaça Jr. (Dow Agroscience).

Apasem fez convênio com o Tecpar
O Tecpar foi contratado pela Associação
Paranaense de Sementes e Mudas (Apasem),
para realizar estudos de determinações
qualitativas quantitativas de resíduos de
agrotóxicos em embalagens de sementes
tratadas, visando atender a Lei nº 12.305/10,
que institui a Política Nacional de Resíduos
Sólidos (PNRS), e a Resolução nº 57/2014,
da Secretaria do Meio Ambiente do Paraná
(SEMA), que fiscaliza o cumprimento da
legislação no Estado.
O contrato para realização desse estudo foi
assinado no dia 20 de Junho de 2016 e prevê

Coleta de embalagens de sementes tratadas

sua conclusão até o final do mês de junho de
2017. Ao final do estudo se conhecerá o grau
de toxicidade das embalagens, o que permitirá
definir a forma da destinação final adequada.
Baixo grau de contaminação
A DuPont Pioneer contratou a empresa
de consultoria ambiental gaúcha Ecocell para
realizar o primeiro estudo brasileiro visando
a determinar o grau de toxicidade das embalagens de sementes tratadas de soja e milho,
concluindo estas poderiam ser recicladas em
função do baixo grau de contaminação. As
primeiras reuniões realizadas entre a Apasem
e a Coordenadoria de Resíduos Sólidos da
Secretaria Estadual do Meio Ambiente visando
definir a logística reversa no Paraná contaram
com a participação dos representantes da
Ecocell e da Abrass.
Após a avaliação dos trabalhos da Ecocell
e por sugestão da Sema-PR, a Apasem decidiu contratar o Tecpar para realizar um novo
estudo, incluindo princípios ativos utilizados
atualmente para tratamento em nosso Estado
e ampliando o leque de espécies de sementes
(cereais de inverno, feijão, soja e milho). “O
estudo anterior foi realizado entre os anos de
2010 e 2012 e, embora tenha seu valor como

parâmetro, julgamos oportuno realizar novo
estudo no âmbito do Tecpar, que coletará para
análise as embalagens de sementes tratadas
utilizadas neste ano”, afirmou o presidente da
Apasem, Kazuo Jorge Baba.
A primeira coleta das embalagens da safra
de verão ocorreu no final de 2016, quando
profissionais do Tecpar, acompanhados do
diretor executivo da Apasem, Clenio Debastiani, visitaram 17 produtores de sementes
em diversas regiões do Paraná coletando
as embalagens. Nos meses de maio e junho
deste ano será feita a coleta das embalagens
da safrinha e da safra de inverno, concluindo
assim essa fase.
Concluída a coleta, o Tecpar realizará
os estudos para determinação dos níveis de
contaminação e a classificação dos resíduos
de acordo com a ISO 10004:2004, cujas
conclusões serão apresentadas oficialmente
à Apasem, provavelmente ainda no primeiro
semestre.
Como o assunto é uma preocupação
nacional, a Apasem também participa da discussão através do Grupo de Trabalho Abrass/
Abrasem, que desde junho de 2016 discute a
melhor forma de atender o Plano Nacional de
Resíduos Sólidos.

>> REUNIÕES DA CSM/PR

35º Ciclo de Reuniões da CSM/PR
A Apasem esteve presente ao 35º Ciclo
de Reuniões Conjuntas da Comissão de Sementes e Mudas do Paraná, realizado em Foz
do Iguaçu de 22 a 25 de agosto. O presidente,
Kazuo Jorge Baba, diretor executivo Clenio
Debastiani e o consultor Eugênio Bohatch
representaram a Apasem nesse evento, participando dos vários debates ocorridos.
Homenagem da CSM à Apasem
O presidente Kazuo Jorge Baba participou
da mesa durante a abertura oficial, quando
recebeu homenagem pelo apoio prestado pela
Apasem como membro da CSM durante os 45
anos de atividades da comissão. A Apasem,
que integra a CSM há 45 anos, foi uma das
patrocinadoras do evento. O novo diretor
executivo da Apasem, Clenio Debastiani,
aproveitou o evento para fazer contato com
associados e outros profissionais da área de
sementes do Paraná, distribuindo um folheto
sobre a instituição e sobre a qualidade dos
serviços executados pelos LAS.

Entrega de troféu ao presidente da Apasem

Solenidade de abertura do 35º ciclo CSM

Logística Reversa
Nesse ciclo, o consultor da Apasem,
Eugênio Bohatch, apresentou o painel “Situação da Logística Reversa de Embalagens
de Sementes Tratadas no Estado do Paraná”,
relatando as providências tomadas até então
para implantar um plano de coleta e destinação
das embalagens de sementes.
Finalidade da CSM
A Portaria nº 55 de 22 de março de 1971,
estabeleceu as diretrizes gerais normativas
para a constituição e funcionamento das
Comissões Estaduais de Sementes e Mudas.
Assim, no dia 20 de agosto de 1971, foi instalada definitivamente a Comissão Estadual
de Sementes e Mudas do Paraná, com a sigla
CESM/PR.
As comissões de sementes e mudas são
um órgão colegiado, de caráter consultivo e
de assessoramento ao MAPA, com a competência para propor normas e procedimentos

>> MEDIDAS ADMINISTRATIVAS
APROXIMAÇÃO COM OS LAS

No decorrer de 2016, foram realizadas inúmeras visitas aos Laboratórios de Análises de
Sementes tanto de Ponta Grossa, quanto de Toledo, visando aproximar a diretoria com
os LAS. Através destas visitas e entrevistas com os colaboradores foram identificadas
inúmeras oportunidades de melhorias, sendo muitas já implantadas e de grande
resultado nas atividades diárias, podendo-se citar, entre as ações, a aquisição de
computadores e impressoras mais rápidos e econômicos.
Também se constatou melhoria do convívio e comunicação interpessoal dos
colaboradores dos LAS, a busca e empenho em atingir os objetivos dos laboratórios,
além da segurança em expressar suas opiniões, resultando na melhoria no atendimento
aos clientes. Muitas ações geram resultados em longo prazo, e no decorrer do
ano de 2017, deverão ser concluídas e implementadas mais atividades de caráter
administrativo, buscando a eficiência geral dos Laboratórios.
Auditoria dos LAS - A Apasem contratou serviços de auditoria interna para os dois
laboratórios, feita por profissional da empresa PGP Consulting, buscando avaliar e
melhorar a eficácia das atividades administrativas e processos internos.

complementares, relativos à produção, ao
comércio e à utilização de sementes e mudas. Com a promulgação da Lei 10.711, de
05/08/2003, regulamentada pelo Decreto:
5.153, de 23/07/2004, houve alteração na
nomenclatura das comissões, definindo que
cada Estado teria sua comissão de sementes
e mudas formada por representantes das
entidades federais, estaduais ou distritais,
municipais e da iniciativa privada, vinculadas
ao setor. A coordenação das comissões, em
nível nacional, é do MAPA.
Assim, no ano de 2003, foi criada a
CSM/PR, integrada pelas seguintes instituições: Abrates, Apasem, Crea-PR (câmara
de Agronomia), Federação dos Agrônomos
do PR, Embrapa, Faep, Fundação Meridional, Iapar, MAPA, Ocepar, Adapar e
Emater. A Apasem é membro ativo e muito
respeitado dentro do colegiado da CSM/PR
por sempre estar buscando melhorarias ao
setor.

LAS DE TOLEDO AUDITADO

Devido à necessidade de Renovação do RENASEM do Laboratório de
Análise de Sementes de Toledo, o mesmo foi auditado pelo MAPA nos
dias 06 e 07/04/2016, com o acompanhamento do diretor executivo
Clenio Debastiani. A auditoria apontou algumas oportunidades de
melhorias e com aval do MAPA as atividades do LAS continuaram em
pleno funcionamento, garantindo a qualidade e a confiabilidade nos
resultados das análises.

REUNIÕES DA CSM/PR

A CSM/PR realizou, no decorrer do ano de 2016, duas reuniões
ordinárias do seu colegiado e uma em fevereiro 2017, sendo
representada pelo seu diretor executivo Clenio Debastiani e pelo
consultor Eugênio Bohatch, nestas reuniões foram reivindicadas as
necessidades da Apasem e sugeridas a participação do MAPA nos ciclos
de reuniões da CSM, entre outras, para que o evento seja relevante aos
associados e aos Responsáveis Técnicos de produção de sementes.
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>> MOMENTO TÉCNICO

Momento Técnico
Com o objetivo de conhecer detalhes das tecnologias e serviços
colocados à disposição do setor sementeiro, a Diretoria da Apasem
introduziu, ainda em 2015, o Momento Técnico. Nesse espaço, geralmente ao final das reuniões, dirigentes de empresas e instituições
do agronegócios têm a oportunidade de expor as novas tecnologias
ou serviços prestados. Durante o ano de 2016 o Momento Técnico
também teve destaque, tendo sido realizados os seguintes eventos:
• Em fevereiro, apresentação feita por Fernando Wagner e Johny
de Oliveira Brito, representantes da Biotrigo, que discorreram
sobre a genética das cultivares desenvolvidas pela empresa com
a preocupação centrada na qualidade industrial, especialmente
para a panificação.
• Em abril, a empresa Kleffmann Group apresentou o resultado
da pesquisa realizada no ano de 2015 com sementeiros de soja
no estado do Paraná, que teve por objetivo levantar o perfil e as
práticas de produção de sementes. A empresa foi representada,
no Momento Técnico, pela funcionária Larissa Ferreira, que respondeu perguntas formuladas pelos dirigentes e colocou o estudo
à disposição para divulgação.

6

• Na reunião de maio, o Momento Técnico ficou sob a responsabilidade do sócio diretor da empresa Agrotis Agroinformática,
Manfred Leoni Schmid, que destacou a história de 25 anos da
empresa e a grande experiência no desenvolvimento de softwares
voltados para o setor agrícola, sendo muitos ligados a produção
de sementes, onde focou sua apresentação.
• Em agosto, a diretora da Aprosmat, Andreia Bernabé, apresentou
o funcionamento do Sistema Infoseed daquela instituição, que é
um sistema de informações online sobre a produção de sementes.
Na mesma ocasião, fez apresentação especial à diretoria sobre o
convênio realizado entre o Estado do Mato Grosso, através do
Indea) e o MAPA, onde se substabeleceu as atividades de fiscalização de sementes.

França Neto discorre sobre a qualidade das sementes

• Durante a reunião da Apasem realizada em setembro,
o Momento Técnico ficou sob a responsabilidade da empresa
Tbit. O representante da empresa, Emilio Garnham, apresentou
suas tecnologias e aparelhos para avaliação de imagens, tanto de
amostras de grãos, plântulas de sementes e resíduos, que podem
ser configurados para uma infinidade de medições e análises,
conforme a necessidade e parâmetros definidos pelo usuário. .
• O último Momento Técnico foi apresentado pelo pesquisador José
de Barros França Neto, durante a reunião da Apasem realizada em Londrina, no mês de novembro, que discorreu
sobre a pesquisa “Diagnóstico e oportunidades para a qualidade
das sementes de soja no Estado do Paraná”. O assunto suscitou
muita discussão entre os presentes, uma vez que muitas empresas produtoras de sementes do Paraná, associadas da Apasem
contribuíram para que o estudo fosse realizado.

>> HOMENAGEM

Apasem recebe homenagem do Iapar
Durante a solenidade comemorativa aos 95 anos da estação experimental do Iapar
em Ponta Grossa, no dia 5 de outubro, a Apasem foi homenageada com um troféu
feito com peças da primeira plantadeira de tração animal empregada no plantio direto,
nos anos 80. A homenagem, feita a 25 instituições, foi um reconhecimento do Iapar
à contribuição dos parceiros com a pesquisa agropecuária.
O diretor executivo da Apasem, Clenio Debastiani, representou a diretoria nessa
solenidade, recebendo o troféu, que foi exibido durante a reunião da diretoria realizada no dia 11 de outubro. Essa reunião contou com a participação de José Antônio
Tadeu Felismino, diretor de Inovações e Transferência de
Tecnologias do Iapar, que fez um pequeno pronunciamento
sobre a solenidade comemorativa aos 95 a nos da estação,
quando agradeceu à Apasem pela parceria. O presidente
Kazuo Jorge Baba retribuiu o agradecimento, reafirmando a
importância do Iapar na produção de sementes no Paraná e
sua parceria com a Apasem.

Combate à Pirataria
também depende de nós

No ano que passou foram encaminhadas cinco denúncias
ao MAPA sobre comércio e produção ilegal de sementes. Estas
denúncias chegaram à Apasem através de associados, que
tiveram suas identidades mantidas em sigilo.
Em reunião com a equipe de auditores fiscais federais do
MAPA no Paraná, o diretor executivo Clenio Debastiani frisou da
necessidade de intensificar o combate a pirataria, argumentando
que esta prejudica produtores de sementes e toda a cadeia
produtiva pela falta de retorno ao investimento em pesquisa.
Os auditores fiscais frisaram que o combate efetivo desta
pratica ilegal exige a participação dos associados da Apasem
e seus técnicos para que façam as denúncias. Estas podem ser
feitas através do e-mail apasem@apasem.com.br ou através do site da http://www.abrasem.com.br/denuncias.

>> TREINAMENTO

Apasem treinou Analistas
Com o objetivo de treinar e atualizar os
profissionais dos laboratórios dos associados,
a Apasem realizou, em outubro e dezembro,
dois cursos para analistas, com a participação total de 39 pessoas. Os cursos foram
ministrados pela Dra. Rosinha Maria Peroni
Mesquita, e realizados nas dependências
do LAS de Ponta Grossa em parceria com a
Germinar Consultoria.
O curso, com carga horária de 32 horas,
forneceu aos participantes uma atualização
sobre os mais variados assuntos referentes à análise de sementes. Eles também
tiveram a oportunidade de tirar suas dúvidas,
podendo assim apresentar melhores serviços
aos associados que possuem laboratório
próprio.
O diretor da Apasem, Clenio Debastiani,
que esteve em Ponta Grossa para acompanhar
e apoiar o desenvolvimento do curso, avaliou
como muito positiva a experiência, pois
ofereceu aos participantes uma oportunidade
de atualização técnica e troca de informações,
inclusive sobre o sistema de qualidade dos
laboratórios.

Treinamente de analistas realizado no LAS de Ponta Grossa

Conteúdo ministrado
aspectos legais ligados à análise de
sementes; recepção, protocolo e armazenamento de amostras de sementes; obtenção
da amostra de trabalho; análise de pureza;
determinação de outras sementes por número; teste de germinação; identificação de
sementes; emissão de resultados; sistema da
qualidade para laboratórios.

Espécies
Soja, milho, feijão, trigo, aveias e cevada.
Para o ano de 2017 estão previstos mais
treinamentos e workshops na área de laboratórios, a intenção que através do nivelamento
do conhecimento os associados da Apasem
tenham as melhores sementes do País.

>> NOTAS E REGISTROS
IPR CELEIRO: IAPAR FAZ
ENTREGA SIMBÓLICA
À APASEM

O secretário da Agricultura do
Paraná, Norberto Ortigara, e o
pesquisador Anésio Bianchini,
assistidos pelo presidente do
Iapar Florindo Dalberto, e pelo
diretor de pesquisa Tiago Pellini,
fizeram a entrega simbólica da
nova variedade de semente de
feijão IPR Celeiro ao presidente
da Apasem, Kazuo Jorge Baba,
para que os produtores iniciem
a multiplicação. A entrega ocorreu durante a solenidade comemorativa
do 44º aniversário do Iapar, no dia 1º de julho de 2016, em Londrina,
cujo ponto alto foi o lançamento dessa nova cultivar, a 200ª desenvolvida
pelo programa de melhoramento genético vegetal da instituição. Esse
lançamento tem um significado especial para a economia agrícola
paranaense, já que a semente é a primeira variedade comercial, não
transgênica, com comprovada resistência ao grande inimigo dos feijoeiros,
o mosaico dourado.

NOVO DIRETOR EXECUTIVO

Em março de 2016 o engenheiro agrônomo e diretor executivo Eugênio
Bohatch desligou-se da Apasem após 39 anos de serviços prestados, sendo
sucedido pelo engenheiro agrônomo Clenio Debastiani,
ex-funcionário da empresa associada Lavoura, selecionado entre vários
concorrentes. Bohatch permaneceu prestando serviços à Apasem como
consultor, participando das reuniões ordinárias e de outras, representando a
Apasem sempre que convocado.

FALECIMENTOS

A Apasem perdeu, durante os anos de 2016 e 2017,
dois de seus ex-diretores. O engenheiro agrônomo
Luiz Turkiewicz, representante do Iapar, faleceu em
Londrina no dia 21 de abril, aos 71 anos. Especialista
de reconhecida capacidade técnica, Turkiewicz
publicou importantes artigos em revistas técnicas e
científicas. Apesar de aposentado, prestava serviços
como voluntário ao Iapar, instituição que representou
na Apasem por várias gestões.
E no dia 2 de janeiro deste ano faleceu Alaor Souza
Taques, aos 76 anos, o ex-associado e diretor por
várias gestões. Engenheiro agrônomo, Alaor foi um
dos líderes que deu suporte para a organização e
fortalecimento da Apasem. Participou da composição
de muitas diretorias, inclusive da última, como
tesoureiro, mas problema de saúde o obrigou
demitir-se. Proprietário da empresa Sementes Aurora
(Ventania-PR), destacou-se pela ativa participação na
defesa dos interesses do setor.

NO CONSELHO DO IAPAR

O presidente da Apasem, Kazuo Jorge Baba, foi nomeado pelo Governador
Beto Richa através do Decreto nº 2752 de 16.11.2015 para compor o
Conselho de Administração do Instituto Agronômico do Paraná, tomando
posse no dia 14.12.2015. Este evento foi realizado no auditório da
Secretaria da Agricultura e do Abastecimento. Na ocasião realizou-se a 1ª
reunião do Conselho e ocorreu o lançamento do Livro Produtividade da
Soja no entorno do reservatório de Itaipu.
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>> LEI

DECRETO Nº 5.153/04:

MAPA PROMETE CONCLUIR REVISÃO DA LEI DE SEMENTES
Até o final de 2017 o Ministério da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento (MAPA) deve concluir os trabalhos de revisão de uma nova
versão para o Decreto nº 5.153/04, que regulamenta todas as etapas de
produção e comercialização de sementes e mudas no país. Os debates
vêm sendo realizados há três a nos, junto ao Departamento de Fiscalização de Insumos Agropecuários, do MAPA, com a efetiva participação de
representantes do setor sementeiro como a Abrasem, Abrass e da CNA.
De acordo com a Coordenadora de Sementes e Mudas do MAPA,
engenheira agrônoma Virgínia Carpi, a expectativa é de que o trabalho
seja concluído até o final de 2017, quando o ministério deverá publicar
o novo decreto. O documento, atualmente, passa por análise do setor
jurídico, após as alterações sugeridas pelos representantes das entidades.
“Entendemos que esta nova versão vai simplificar os procedimentos”,
adianta a Coordenadora, acrescentando que, além da revisão geral, foi
feita uma reordenação de todo o texto, melhorando partes que tratam
especificamente de infrações, por exemplo. Na opinião de Carpi, o resultado foi um aprimoramento do Decreto, deixando-o mais adequado
à realidade do país. As últimas reuniões com o setor sementeiro foram
realizadas nos dias 4, 5 e 6 de outubro, em Brasília – DF.
O diretor da Apasem e gerente executivo da Fundação Meridional,
Ralf Udo Dengler, participou das rodadas de discussões para revisão do
decreto representando os produtores paranaenses. Ele coordena o Comitê
de Legislação da Abrasem, formado por 20 integrantes de diversas áreas
do setor sementeiro e de mudas. Ele destaca que a nova redação do
decreto foi exaustivamente analisada e avaliada para que possa atender a
todas as demandas e respeitar as características específicas das diferentes
atividades. Outro ponto importante é que a legislação deverá ser mais
severa com a pirataria, uma vez que a produção e o comércio ilegal de
sementes representam um sério prejuízo para obtentores de cultivares

e para produtores de sementes, comprometendo inclusive todo
agronegócio brasileiro.
Ralf explica que a abrangência da Legislação é grande e prevê a
edição de normas complementares para classificação, embalagem,
beneficiamento, tratamento e uma série de outras questões relacionadas a produção, fiscalização, mercado interno e externo. “Com
esta nova orientação, acreditamos que o sistema tende a melhorar
em aspectos como fiscalização, certificação e comércio de sementes
e mudas, que dependerá menos de interpretações, considerando as
especificidades das espécies vegetais e, sobretudo, combatendo
efetivamente a pirataria”, salienta.
O superintendente Executivo da Associação Brasileira de
Sementes e Mudas (Abrasem), Paulo Campante, afirma que as
discussões internas se iniciaram na verdade há três anos, com
troca de informações e pareceres. “Acreditamos que o Ministério foi
receptivo, acatando aproximadamente 90% das nossas sugestões
e reivindicações”, afirma o superintendente, acrescentando que a
nova versão melhora itens como penalidades para os irregulares,
abrindo novas oportunidades para o setor que atua legalmente na
produção de sementes.
Para o presidente da Associação Paranaense dos Produtores
de Sementes e Mudas (Apasem), Kazuo Jorge Baba, o grande
avanço foi a participação das entidades, que puderam propor um
debate técnico, demonstrando o interesse do setor produtivo. Ele
espera que, a partir da publicação da nova normativa, ocorra maior
desburocratização dos processos de produção e comercialização,
além de se estabelecerem regras claras no mercado, uma vez que
a pirataria terá instrumentos mais pontuais para ser combatida.
Fonte: Informativo Meridional – Edição N° 60

NOVOS ASSOCIADOS

No último ano, dois novos associados ingressaram no quadro da Apasem. No mês de fevereiro,
na cidade de Toledo, durante a reunião da Diretoria, foi aprovado por unanimidade o ingresso da Biotrigo Genética,
sendo enquadrada na categoria especial por se tratar de uma empresa de melhoramento genético.
Outra produtora de sementes que ingressou o quadro de associados da Apasem foi a Cooperativa Agropecuária Tradição, da
Cidade de Pato Branco-PR, apresentada na reunião da Diretoria do mês de Agosto, que teve sua participação aprovada por unanimidade.
A Coopertradição produz sementes de soja, trigo, aveia e feijão, com campos de produção no Sul e Sudoeste do Paraná.

