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Uma Associação
ainda mais forte
Foram dois anos intensos na presidência da APASEM. Sem dúvida alguma
um período de muito trabalho, aprendizado e conquistas. Agora passo o ofício
para a nova gestão, que ficará à frente da
direção nos representando no próximo
biênio.
Antes de falarmos em futuro, quero
destacar as conquistas da Associação ao
longo do último período, 2018. Vejo que
a APASEM está mais robusta e ainda mais
respeitada em diferentes meios.
Um dos exemplos desta presença é o
projeto que viabilizamos para colocar em
foco o problema da pirataria de sementes.
Nunca, em tão pouco tempo, se falou tanto
em ‘pirataria’ no meio, e isso é fruto do
trabalho da entidade, que fez uma campanha ímpar ao longo dos últimos meses,
destacando as implicações da prática por
diferentes prismas.
Neste período, a causa ganhou apoiadores de setores do agronegócio, associados, produtores de sementes e
órgãos governamentais. Além disso,
um apoiador de peso também começa

a assinar a mesma, a Polícia Rodoviária
Federal. Com as lentes miradas na prática
desonesta da produção e comercialização
de sementes piratas, a causa também
entrou para discussão nacional. E, com o
apoio da ABRASEM e demais associadas
pelo país, a campanha ganhou todo o território brasileiro, fato anunciado durante
o Show Rural Coopavel no último mês
de fevereiro.
Projetos como esse nos faz sentir-se
orgulhosos, sabendo que o trabalho da
gestão deixa frutos para todo o setor.
Neste relatório, que você recebe em mãos,
poderá conferir ainda como foi conduzida
a atualização do Estatuto da Associação,
um projeto único, que envolveu a colaboração da direção e dos associados. Os
resultados da implementação do projeto
de comunicação institucional e sobre os
inúmeros encontros visando dar vazão
para as agendas técnicas. Está presente
ainda a descrição sobre os esforços voltados para uma boa gestão administrativa e
dos nossos laboratórios. Temos a certeza
de que a credibilidade da APASEM se
solidificou ao longo dos últimos meses.
Agradeço imensamente a todos os
membros que compuseram a direção
2017/2019. Desejo êxito aos que chegam.
Que esse período seja também de muitas
conquistas. Contem conosco sempre!
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>> NORMAS INTERNAS

Assembleia aprova novo Estatuto
Documento, apresentado em novembro,
é aprovado por unanimidade
Ao longo de 2018, a direção da
APASEM se debruçou na análise de todos
os itens do Estatuto da Associação. O
trabalho, que foi realizado paralelamente
aos dias de reunião dos diretores, resultou
na inserção e modificações de muitos
itens, deixando o texto adequado às novas
normas estabelecidas pela Oscip.
Todos esses pontos foram apreciados
pelos associados em Assembleia Geral
Extraordinária realizada em novembro, na
sede do Sistema Ocepar, em Curitiba. Item
a item, todas as sugestões foram avaliadas
pelos presentes, muitos deles ajustados
ali mesmo, visando melhorias na redação.
Na sequência a apresentação, o Estatuto
foi votado e aprovado por unanimidade
pelos participantes.
O novo documento, segundo a diretoria da APASEM, vai proporcionar maior
agilidade aos processos e ao mesmo tempo atualizá-los dentro da realidade social.
“Para se chegar a um texto plausível, foi
preciso inúmeras horas de trabalho e
encontros. A aprovação - por unanimidade - mostra que o conteúdo sugerido
é assertivo e vai atender a nova realidade
dos associados”, avalia o presidente da
APASEM, Josef Pfann Filho.
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Associados reunidos em assembleia, aprovam Estatuto por unanimidade em novembro de 2018

“Art. 47. A Assembleia Geral Ordinária elegerá, a cada dois anos,
o Conselho Diretor da APASEM, bem como os integrantes do
Conselho Fiscal.
§ 1º. Os membros do Conselho Diretor poderão ser reeleitos para
mais um mandato, para o mesmo cargo. ”

Fases

Um dos artigos que recebeu nova redação dento do Estatuto.

>>

O DOCUMENTO JÁ PERCORREU OS
TRÂMITES LEGAIS E SEGUIU PARA
REGISTRO NO ÚLTIMO MÊS DE FEVEREIRO.

>>

O MESMO PODE SER CONSULTADO
NA ÍNTEGRA EM APASEM.COM.BR.

>> CAMPANHA
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Linha do tempo 2018
Permanente
ASSESSORIA
DE IMPRENSA
Ao longo de 2018, mais
de 300 reportagens
abordaram o assunto
em diferentes meios de
comunicação. Todas
veiculações realizadas
de forma espontânea
e com informações da
Associação.

Janeiro

Fevereiro

Março

ORGANIZAÇÃO
LANÇAMENTO
VISIBILIDADE
E PARCERIAS
No estande da AREAC, durante
De caráter permanente em
Frente a este cenário, a
o Show Rural 2018, associados
todo o Paraná, a campanha
entidade encabeçou a
e diretoria reuniram-se para o
ganhou visibilidade por
organização da campanha
lançamento da campanha que teve meio de banners, folderes,
estadual ‘Tenha uma
a presença do secretário Estadual spots nas principais rádios
atitude legal: use sementes
de Agricultura e do Abastecimento,
paranaenses, outdoors,
certificadas’, para tanto
Norberto Anacleto Ortigara. Após
anúncios publicitários,
conquistou o apoio do Sistema o evento, iniciou-se uma série de
mídias sociais e vídeos.
Ocepar, Sistema FAEP,
participações em Dias de Campo,
Neste período também se
Federação dos Engenheiros
encontros ligados ao agronegócio teve avanços na captação de
Agrônomos do Paraná,
e parceria com produtores de
recursos para viabilização
Sindicato Rural e
sementes para divulgação.
da campanha junto a
ABRASEM e BRASPOV.
obtentores.

1200 spots em rádios 4 milhões
de ouvintes

24 pontos de

55 mil

outdoors nas principais
rodovias do PR

pessoas atingidas via
rede social

Abril/Maio
NEGOCIAÇÕES
Convite a associados
e produtores de
sementes para que
pudessem promover
a campanha em seus
canais de comunicação
e junto a seu público
de relacionamento.

Mais de
300 publicações
espontâneas no Estado

Um dos principais desafios da Associação em 2018 foi despertar na sociedade o olhar contra a pirataria de
sementes, que a partir de um estudo da APASEM e ABRASEM apontou que o agronegócio brasileiro tem prejuízo na
ordem de R$ 2,5 bi e R$ 464,1 milhões/ano (Paraná). Prejuízo este que atinge o agronegócio, associados e também a
sociedade, além de não permitir o desenvolvimento de novas pesquisas e o investimento em tecnologia no campo.

Junho/Julho Agosto/Setembro
SEGUNDA FASE
Intensificação de
publicações em rádios.
Inicio de instalação de
outdoor nas margens
das principais estradas
paranaenses.
ABRASEM identifica a
necessidade de criação
de um Comitê para
discutir ações
em nível nacional.

Outubro/Novembro

Dezembro

REVISTA
EVENTO PRF
STATUS NACIONAL
Nova edição da
Apasem participa de evento promovido pelo
Campanha ganha
Revista da APASEM
SINCLAPOL, que abordou a necessidade
o apoio de todas
aborda a campanha como de qualificação do profissional que atende a
as associações e
foco principal.
área de segurança pública, para que se possa
ABRASEM encabeça
identificar com mais facilidade os produtos
a pauta.
pirateados. O encontro foi realizado em
parceria com a Superintendência da PRF do
Paraná e o SINPRF. Entre os participantes,
dois procuradores do departamento de
justiça dos Estados Unidos para fraude
de defensivos para a América Latina. Para
tratar sobre o assunto, foram convidados
palestrantes do MAPA, APASEM SINDIVEG,
SYNGENTA, BAYER, BASF e ADAPAR. Entre
os órgãos participantes estiveram Polícia
Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia
Militar, Polícia Federal, Receita Federal e
Estadual, Secretaria de Agricultura, Agência
de Defesa Agropecuária, Agência Brasileira de
Inteligência – ABIN, CREA, OAB, SEMA/IAP,
Vigilância Sanitária, Engenheiros e estudantes.

Jan/Fev.2019
PAINEL
Durante o Show Rural,
a APASEM promoveu o
painel ‘O Futuro do
Mercado de Semente
no Brasil”. Entre os
palestrantes estiveram
representantes da
ABRASEM, MAPA,
PRF e ADAPAR. Nesta
oportunidade, também
foi lançada campanha
nacional que leva
o slogan ‘Semente
Pirata Espanta a
Produtividade”.
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>> ATIVIDADES

O dia a dia da
Ao longo do ano, a Associação realizou atividades em diferentes frentes, defendendo
as necessidades dos 64 associados da instituição, bem como focando no fortalecimento
do setor sementeiro paranaense como um todo. Os trabalhos realizados repercutiram nas
esferas estadual e nacional. Além de defender o produtor de sementes, a Associação também
trabalhou em assuntos que agregam valor a quem atua no setor. Desta forma, promoveu
cursos, seminários e encontros técnicos para o aperfeiçoamento mercadológico.
Na sequência, você confere detalhes das principais atividades
realizadas em cada uma das áreas de atuação da APASEM:
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Alinhamento

O relacionamento interno e com entidades pares é de
extrema importância para que a direção da Associação
possa ter êxito em seus projetos e no aperfeiçoamento de
suas atividades diárias. Para tanto, a APASEM participou
ativamente de encontros, reuniões, workshops e visitas,
com o intuito de buscar esse alinhamento que resulta em
uma gestão eficaz.
P Reuniões mensais da diretoria da APASEM
P Realização de encontros da
direção em diferentes regiões
P Presença no Show Rural Coopavel 2018 e 2019
P Participação de evento de posse
de novos diretores em associações pares
P Cadeira no Comitê de Executivos
da ABRASEM e CSM
P Participação em dias de campo
P Visitas a associados e
prospecções de novas empresas
P Presença em eventos
promovidos por associados
P Realização de cursos de aperfeiçoamento

Assuntos Técnicos

Para que a APASEM se fortaleça cada vez mais
junto a sociedade como uma entidade que representa
o setor de sementes no Paraná, ela necessita constantemente
estar por dentro das pautas que balizam o setor nas
esferas estadual e nacional. É necessário ainda,
posicionar-se em determinados temas, fazendo
com que a demanda dos produtores de sementes
possa ser atendida em diferentes áreas.
Com essa visão, a entidade participou em 2018 de
diferentes agendas técnicas que ajudaram a fortalecer sua
representatividade no meio sementeiro.
P Evento – Ciclo de Reuniões da CSM –
com apoio irrestrito da APASEM
P Participação no Congresso Brasileiro de Soja, em Goiás
P Avaliação da Proposta BRASPOV para a Alteração da LPC
P Definição sobre assinatura do termo aditivo ao
contrato de licenciamento Intacta safra 2018/2019
P Consulta Pública - Portaria 264 de 17 de setembro de 2018
P Palestras em associações e entidades ligadas ao setor
P Encontros com órgãos governamentais e reguladores
P Participação de reuniões no grupo de trabalho
no Tecpar - Logística Reversa de Embalagens

APASEM em 2018
Administração

O trabalho diário administrativo realizado pela APASEM preza pela organização, transparência
nas informações e nos dados consolidados que munem o banco de informações da entidade. O
apoio desta área permitiu cumprir agendas em atividades nas unidades remotas (laboratórios),
bem como em reuniões de direção e a participação em eventos e assembleia.
P Organização de cursos em conjuntocom a Fundação Pró-Sementes
P Processo seletivo para preenchimento do cargo de diretor executivo
P Identificação de melhorias físicas na sede administrativa e nos laboratórios
P Inserção de novo sistema administrativo
P Contratação de empresa especializada em comunicação institucional
P Levantamento mensal sobre produção e comércio de sementes de seus associados
P Otimização de custos em atividades bem como contratos com fornecedores
P Participação de colaboradores em cursos de atualização profissional
P Contratação de empresa para melhorias na sede administrativa e unidades
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Comunicação Institucional

Em 2018 a Associação investiu na área de comunicação institucional com o objetivo
de fortalecer sua imagem como entidade de credibilidade no cenário paranaense e de forte
representação sementeira, bem como estreitar o relacionamento com associados, órgãos
governamentais e produtores de sementes. Para o período foi criado um plano de comunicação
o qual contemplou diferentes ações. Quem acompanha a Associação nos meios online e se
depara com as publicações off-line identifica a constante evolução nesta área.
P Lançamento do novo site institucional e hot site pirataria
P Lançamento da News Apasem – duas vezes por semana
P Entrada nas redes sociais Facebook e Instagran. Criação de canal no Yotube
P Conquista de patrocínios para subsidiar integralmente a publicação da Revista Apasem
P Corpo a corpo em empresas do segmento e obtentoras em busca de apoio a projetos
P Trabalho contínuo de assessoria de imprensa
P Trabalhos para fixação da identidade da associação
P Planejamento de Comunicação 2019
No último mês de fevereiro, a APASEM teve a oportunidade de entregar para
a Ministra da Agricultura, Teresa Cristina, um ofício com o descritivo sobre o seu
posicionamento em relação à necessidade do aperfeiçoamento da Lei de Proteção
de Cultivares atual (Lei N° 9.456, de 25 de Abril de 1997). A Associação defende
que seja discutido um novo texto, que busque a concordância dos produtores e de
toda a cadeia envolvida, inclusive órgãos públicos, e que este permita à evolução
tecnológica da agricultura. A entidade frisa neste pedido, a importância de um Decreto
Federal para ditar no país as épocas de semeadura, proibindo o plantio extemporâneo.

>> LAS APASEM

Credibilidade e qualidade
a serviço do setor de sementes
Atender de forma autêntica e com qualidade. Essas têm
sido as prerrogativas dos laboratórios (LAS), da APASEM. A
credibilidade conquistada junto ao seu público – ao longo de
mais três décadas de atuação no Paraná – ajudam as estruturas
a manter o serviço de ponta e a ampliação de outros, os quais o
setor sementeiro necessita.
O ano de 2018 foi um período de celebração nessas estruturas.
O LAS Ponta Grossa, por exemplo, saiu da análise de 09 nove
espécies, para 23, quando recebeu, no mês de maio, o Renasem
pelo MAPA. Esse salto é resultado de um planejamento desenhado
pela direção da APASEM, o que incluiu entre outros, investimentos em equipamentos, treinamento de pessoal e estudos de
demanda para a região.
As estruturas também ‘exportam’ conhecimento. Ao longo do
ano ofertaram encontros técnicos que atraiu o olhar de muitos
profissionais. Por meio de workshops, por exemplo, foi possível
demonstrar quais os melhores caminhos para se ter uma semente
de alta qualidade. A instituição convidou a especialista em sementes, Dra. Maria de Fátima Zoratto para ministrar esses cursos de
apoio nesta área, agregando valor a grade oferecida ao público.
Além disso, cada vez mais as estruturas dos LAS têm sido
procuradas por universidades e escolas técnicas para visitas de
alunos. Durante os meses de janeiro ainda, é aberto o programa
de estágio onde os futuros profissionais podem acompanhar o
que há de melhor em análise de sementes no Paraná.

Outras atividades dos LAS
P Participação em dias de campo
P Investimentos em software
P Realizaram treinamentos para
aperfeiçoamento profissional
P Estiveram presentes no 1° Encontro Técnico
da Rede de Laboratórios Bayer em Trindade-GO
P Conquistaram a renovação do Renasem
(Ponta Grossa), aumentando o número de análises
de novas espécies e iniciaram o processo de
renovação do mesmo documento em Toledo.
P Implantaram o sistema da qualidade
unificado, atendendo a nova versão da ISO

Desempenho dos
Laboratórios de 2008 a 2018
PONTA GROSSA

Ano Amostras Recebidas Amostras Processadas Ensaios Realizados
2008
4.553
10.639
2009
4.684
11.570
2010
4.842
9.629
2011
3.327
8.919
2012
3.178
7.837
2013
3.734
6.810
2014
*
*
*
2015
2.137**
1.701**
5.231**
2016
3.073
3.388
11.016
2017
4.119
4.248
13.473
2018
4.441
4.515
15.190
Média
3.809
3.463
10.031
*LAS inativo neste ano. Amostras recebidas redirecionadas para o LAS Toledo.
**Amostras realizadas a partir de maio de 2015.

TOLEDO

Ano Amostras Recebidas Amostras Processadas Ensaios Realizados
2008
3.642
12.893
2009
5.449
12.145
2010
6.056
18.800
2011
4.025
11.137
2012
3.774
8.341
2013
4.474
9.708
2014
7.309
21.363
2015
4.978
5.564
18.716
2016
4.692
4.556
14.350
2017
4.005
4.881
16.129
2018
4.086
4.110
14.496
Média
4.772
4.778
14.370

