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Um ano ‘ímpar’ para
o setor sementeiro
Ao realizar este balanço do ano de
2020 na APASEM, buscamos traduzir em
uma palavra o período que se passou.
Embora, bastante usada, não vejo outro
termo que se encaixe melhor no contexto:
‘Desafiador’. Realmente os últimos 12
meses foram e ainda continua sendo um
tempo ímpar na história contemporânea
da humanidade.
A presença da Covid-19 mudou nossa rotina e exigiu criatividade e rápidas
adaptações no setor sementeiro como
um todo e, claro, dentro de nosso dia a
dia na APASEM. Mesmo com os desafios
postos à mesa, você vai perceber ao longo
deste relatório de atividades que 2020
teve muito trabalho e resultados importantes para o setor paranaense, fruto da
dedicação de toda a Direção da APASEM,
com o apoio irrestrito de seus associados,
colaboradores e parceiros.
Destacamos sem dúvidas a
tão esperada publicação do Decreto
N°. 10.586/2020, no último mês de
dezembro, e que já está valendo desde o
último dia 21 de março. Foi uma luta incansável nos últimos anos com a presença

de representantes da direção da APASEM
em todas as discussões e sugestões consolidadas no texto.
Não deixamos também de realizar
nossas reuniões de direção para alinhamento e discussões das necessidades do
setor sementeiro estadual. Aprendemos e
aperfeiçoamos nossa lida com os canais
online. Inclusive foi possível realizar assembleias com os associados de maneira
virtual.
Nasceu também em 2020 um planejamento sólido que culminou na aprovação
de ações voltadas à celebração do Jubileu
dos 50 anos de APASEM. Com o apoio de
empresas parceiras temos um cronograma
denso a ser cumprido a partir do segundo
semestre de 2021, porém com trabalhos
que já se iniciaram em 2020. Uma data tão
expressiva merece comemoração à altura.
E vamos trabalhar para que isso ocorra.
Agradecemos a todos os associados
e parceiros pelo período que se passou.
Esperamos que, ao fazer o relatório de
2021 já tenhamos vencido a batalha
contra o coronavírus. Que venham novas
conquistas e um novo ciclo de prosperidade e saúde a todos. Até lá nos cuidemos
e sigamos na estrada na busca incansável
de transformar o setor de sementes para
melhor a cada dia, independentemente
do cenário que se apresente. Boa leitura!

Jornalista Responsável: Everson Mizga
Diagramação: Celso Arimatéia
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Paulo Pinto de Oliveira Filho
Presidente da APASEM

>> INSTITUCIONAL

anos
Jubileu de ouro da APASEM
Em 2021, a Associação completa 50 anos e
várias atividades foram programadas para celebrar a
data a partir de agosto, mês do aniversário da Instituição
No próximo dia 21 de agosto a
APASEM vai celebrar seus 50 anos de
atuação como representante do setor sementeiro do Estado do Paraná. As comemorações serão realizadas ao longo do segundo semestre de 2021 e também avançará pelos primeiros seis meses de 2022.
Para isso, a direção da Associação
desenvolveu em 2020 um projeto que
visa relembrar todos os feitos da APASEM
nestas cinco décadas, como se deram os
principais desafios, e como o trabalho intenso e incansável de seus representantes
e associados transformaram para melhor
o setor de sementes no Paraná.
Faz parte das comemorações por

exemplo, a produção de um livro histórico
que vai trazer fatos relevantes por meio
de relatos de profissionais que estiveram
e estão à frente da Associação. Esta obra
será lançada em diferentes regiões do
Paraná aproveitando espaços de eventos
que são realizados pelo setor.
É previsto ainda a realização de uma
confraternização que reunirá associados
e público de relacionamento da Entidade
no início do segundo semestre de 2021.
Ações de comunicação, remodelação da
marca, atividades com os públicos interno
e externo também fazem parte do planejamento. “Nossa intenção é aproveitar deste
momento único para colocar em evidência

Celebração >>

tantos feitos da APASEM nestas últimas
cinco décadas. Temos muito a celebrar”,
frisa o presidente da APASEM, Paulo Pinto
de Oliveira Filho.
Para que esse projeto fosse passível
de realização, ao longo de 2020 a direção
discutiu e aprovou o formato, as ações e
atividades a serem realizadas. Também
desenvolveu orçamento para as ações. A
última etapa foi acionar empresas parceiras e associados, pela busca de patrocínio.
Esse processo já iniciou e conta com a
adesão de algumas empresas e segue com
a abordagem de outras companhias que
já manifestaram interesse em estar junto
da APASEM nas celebrações do Jubileu
de 50 anos.

Lançamento de livro dos 50 anos
Confraternização reunindo público de relacionamento
Criação do selo comemorativo
Repaginação da logomarca
Presença nas redes sociais
Publicação de vídeo institucional
Publicação de podcasts
Ações de assessoria de imprensa
Conteúdo para revistas do setor e Revista APASEM
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>> LEGISLAÇÃO

APASEM participa
ativamente da construção
do novo Decreto Nº 10.586
Ao longo dos últimos dois anos, as discussões se intensificaram, representantes
da Associação estiveram presentes em todos os encontros e levaram as
demandas do setor sementeiro paranaense à mesa de discussões
O ano de 2020 será lembrado por uma
importante conquista do setor de sementes e mudas brasileiro e paranaense. Após
10 anos de discussões foi publicado em
18 de dezembro, pelo Governo Federal,
o Decreto N°10.586, que já está valendo
desde o último dia 21 de março. Sua vigência traz à agropecuária nacional novas

perspectivas para os próximos anos, pois
deixa contemporânea a Lei Nº 10.711, de
05 de agosto 2003.
Em síntese, esse documento busca
garantir a identidade e a qualidade do
material de multiplicação e de reprodução vegetal produzido, comercializado
e utilizado em todo o território nacional.
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Encontros

Nos últimos anos foram intensificados
os trabalhos resultando em:
15 reuniões
130 profissionais participantes
42 auditores fiscais
88 representantes do setor regulado
52 instituições do setor produtivo de sementes e mudas

Participação da ABRASEM
e suas associadas:
02 representantes efetivos da APASEM
640 contribuições foram recebidas
01 Consulta Pública realizada

A revisão do conteúdo iniciou ainda em
2008 e, desde então, foram realizadas
inúmeras tentativas de adequação na
última década, mas sem muito sucesso.
Isto porque o sistema de produção de sementes e mudas é extremamente complexo e diverso, com muitas peculiaridades
entre as espécies vegetais e com grandes

inovações tecnológicas ocorrendo a todo
momento.
Porém, em 2019 e 2020 ocorreu
uma aceleração no processo de revisão,
culminando na assinatura do Decreto
N°10.586 pelo Presidente Jair Bolsonaro.
A APASEM acompanhou de perto todos os
desdobramentos, participou de comitês e
reuniões em torno da pauta. Dois de seus
diretores foram destacados para representar o setor de sementes paranaense,
levando o posicionamento de associados,
bem como para contribuir com a redação
do texto. A incumbência foi dada a Ralf
Udo Dengler e Jonas Pinto.
A gestão deste trabalho para revisar
este regulamento foi intensificada pelo
MAPA nos últimos meses. Foram criados
grupos de trabalho, reunindo agentes
públicos e privados, que discutiram detalhadamente uma nova redação, buscando
atender os anseios e as necessidades
atuais. Antes de se chegar a um texto final,
foi realizada uma consulta pública, para
garantir que o documento pudesse ter a
maior transparência e o envolvimento de
toda a sociedade, ou seja, do produtor
de sementes ao obtentor, do produtor
de grãos aos entes públicos e empresas
ligadas à agropecuária.
“Em nossa avaliação o texto publicado
é moderno, consistente e contempla todos
os elos do agronegócio e vai ao encontro
do objetivo de adequar o regulamento à
realidade e à dinâmica do setor produtivo,
promovendo a modernização e desburocratização no setor regulatório, equilibrando o foco entre processo e produto final,
aprimorando a forma de certificação de
sementes e mudas, coibindo a produção
e comercialização de produto ilegal, bem
como assegurando as garantias de identidade e qualidade das sementes e mudas,
disponibilizadas no Brasil”, explica o

diretor da APASEM, Ralf Udo Dengler,
que coordena o Comitê de Legislação da
ABRASEM e que participou da construção
do novo decreto.
O documento também deixa mais
dinâmico muitos dos processos diários do
agronegócio como, por exemplo, o que
é considerado uma reserva de grãos para
semeadura na próxima safra, quais são
as regras a serem seguidas pelo produtor
rural neste contexto e o que é considerado
comércio e produção de sementes que
fujam à lei. Avançou-se a passos largos
em relação à diferenciação entre o usuário
legal e o produtor ilegal de sementes ou de
mudas, estabelecendo inclusive condutas
infracionais distintas.
“A APASEM vem trabalhando há um
bom tempo com campanhas de conscientização sobre a importância de se utilizar
sementes de alta qualidade e com procedência, como usar o grão de reserva e
quais os prejuízos que as sementes ilegais

trazem ao agronegócio como um todo. A
publicação vai ao encontro a esse anseio,
pois deixa mais claro as regras e destaca
as sanções que sofrerão quem usa e/ou
comercializa sementes tidas como piratas,
fora da lei”, explica o diretor da APASEM
Jonas Pinto, que também esteve à frente
das discussões.
A nova legislação faz uma atualização
em vários pontos importantes das regras
que regem o Sistema Nacional de Sementes e Mudas (SNSM) e seu texto traz
definições de como cumprir os termos do
Registro Nacional de Sementes e Mudas
(Renasem) e do Registro Nacional de
Cultivares (RNC). Além disso, o decreto
regulamenta aspectos como: produção
e certificação de sementes e mudas,
amostragem e análise, comércio interno
e transporte, comércio internacional,
requisitos para correta utilização, comissões estaduais, auditorias, fiscalizações,
proibições, infrações e penalidades.

Plano de Trabalho

As ações integraram parte de um acordo de resultados implantado pela Secretaria
de Defesa do Agronegócio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(DAS-MAPA), com Departamento de Sanidade Vegetal e Insumos Agrícolas (DSV)
e a Coordenação Geral de Sementes e Mudas (CGSM) com a participação ativa da
ABRASEM e suas associadas, entre elas a APASEM.
Metodologia
Definição de processo mais participativo (presença efetiva do setor regulado).
Adoção de diferentes instrumentos de captação das demandas, pontos de
estrangulamento, sugestões e expectativas (setor regulado).
Estabelecimento de Grupos de Trabalho - GT (presença efetiva do setor
regulado).
Definição de Cronograma de Plano de Trabalho:
 Entregas pactuadas em três etapas: Agosto, Setembro e Outubro de 2019.
 Prazo para a entrega da Minuta Final: Novembro de 2019.
Consulta Pública no primeiro semestre de 2020.
Análise Jurídica e Publicação do Novo Decreto no segundo semestre de 2020.

Veja na integra o texto do decreto e as principais Alterações
trazidas pelo documento em apasem.com.br/servico
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>> TRABAHO CONTÍNUO

Semente de qualidade

Resultados colhidos e ações criativas realizadas ao longo do ano garantem
continuidade para a campanha contra a pirataria de sementes em 2021/2022
Entre Março de 2020 e Fevereiro de 2021
a APASEM registrou 40 denúncias de comercialização ou produção de sementes piratas
no Estado do Paraná. Todos os chamados,
que são recebidos via site, foram levados a
conhecimento do Escritório Regional do Mapa
no Paraná.
Esses resultados têm uma contribuição
direta das inúmeras e constantes mensagens
transmitidas pela campanha contra a pirataria
de Sementes encabeçada pela Associação

Brasileira de Produtores de Sementes –
ABRASEM e executada no Paraná pela
APASEM. O slogan da campanha é “Semente
Pirata Espanta a Produtividade e Promove a
Disseminação de Doenças”.
A partir das peças que estão disponíveis pela Associação, várias ações locais
foram desenvolvidas ao longo do ano, muitas delas em parceria com associados, cooperativas e apoiadores da campanha. Nas redes sociais, imprensa, bem como em es-

paços publicitários, a presença também foi
densa.
“Não se têm resultados palpáveis se
não tivermos exposição da problemática e
demonstração do melhor caminho a ser seguido. Em temas como pirataria de sementes,
a mensagem precisa ser mantida constantemente e aproveitar oportunidades para que a
informação chegue ao público alvo”, resume
o presidente da APASEM, Paulo Pinto de
Oliveira Filho.

Ações realizadas
6

no período

Contato estreito com veículos de comunicação.
Retransmissão de pautas para rádios das
cooperativas por meio do Sistema Ocepar.
Publicações especiais nas Revistas Show Rural,
Sistema Faep, Boletim Ocepar, Rádio Ocepar e
Jornais Diários como Jornal do Oeste e
Diário dos Campos.
Publicação de pauta na Revista APASEM.
Mais de 200 veiculações de spots em
rádios do Paraná.
Milhares de pessoas alcançadas em posts
específicos nas redes sociais.
Manutenção de 24 outdoors às margens de
estradas do Paraná.
Presença virtual em eventos ligados ao agronegócio.
Impressão de exemplares Cartilha Contra
a Pirataria de Sementes.
Divulgação em rádios e canais de comunicação de
associados.

Em alta

ser
Os resultados colhidos no período foram apresentados a possíveis empresas que podem
de ações para
parceiras na continuidade do trabalho em 2021. Junto de uma grade de sugestões
2021/2022
os próximos 12 meses, essas companhias foram abordadas e o valor para a campanha
já foi garantido, dando sequência às atividades de comunicação sobre o tema.

>> ANÁLISE DE SEMENTES

APASEM inicia análise
em sanidade de sementes

Com RENASEM em mãos e autorização concedida pelo MAPA,
LAS Ponta Grossa já pode receber amostras com essa finalidade
Nos últimos anos a APASEM vem se preparando e investindo para
a diversificação e aumento na gama de serviços ofertados por seus
laboratórios situados em Toledo e Ponta Grossa. Para isso tem treinado
frequentemente suas equipes e investido em estrutura e equipamentos.
Uma das conquistas recentes dentro deste contexto, foi recebida no
começo do mês de março/2021. O LAS Ponta Grossa teve autorização
do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) para
realização de testes de Sanidade em Sementes.
“Somos um dos poucos laboratórios no Brasil a ter o RENASEM
com autorização de análise de sanidade”, comemora o presidente da
APASEM, Paulo Pinto de Oliveira Filho.
Com o advento da pandemia da Covid-19, a rotina nestas estruturas
precisou ser alterada no último ano, principalmente no que diz respeito
ao atendimento presencial o qual foi adaptado visando preservar a saúde

dos colaboradores e das pessoas que necessitam dos serviços de análise
de sementes. Os treinamentos previstos com turmas presenciais também
foram cancelados.
Contudo o trabalho seguiu, e por ser essencial, não parou. Em relação aos treinamentos, o trabalho começou a ser realizado nas empresas
solicitantes, com segurança e com um número menor de participantes.
Ao lado, você tem as tabelas que mostram o desempenho dos
laboratórios ao longo do último período.

Desempenho dos
laboratórios de 2009 a 2020
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PONTA GROSSA
Ano
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Amostras recebidas
4.684
4.842
3.327
3.178
3.734
*
2.137**
3.073
4.119
4.441
4.996
7.282

Amostras processadas
*
1.701**
3.388
4.248
4.515
4.989
7.492

Ensaios realizados
11.570
9.629
8.919
7.837
6.810
*
5.231**
11.016
13.473
15.190
15.668
22.687

Análise seguiu sendo realizada ao longo de 2020

*LAS inativos neste ano. Amostras recebidas redirecionadas para o LAS Toledo.
**Amostras realizadas a partir de maio de 2015.
Treinamentos in company foram prestados

TOLEDO
Ano
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Amostras recebidas
5.449
6.056
4.025
3.774
4.474
7.309
4.978
4.692
4.005
4.086
4.394
4.671

Amostras processadas
5.564
4.556
4.881
4.110
5.038
4.595

Ensaios realizados
12.145
18.800
11.137
8.341
9.708
21.363
18.716
14.350
16.129
14.496
16.043
13.235

Profissionais dos LAS compartilharam informações em treinamentos com empresas parceiras

>> NA ATIVA

UM NOVO JEITO DE FAZER
relacionamento institucional

Comunicação, encontros e gestão de pessoas, tudo precisou ser adaptado
Sabemos que a dinâmica do agronegócio tem em sua essência o relacionamento interpessoal, onde encontros, eventos, reuniões e seminários
são de extrema importância. Mas o ano de 2020 impactou diretamente
nesse trabalho de troca de informação e experiência em todo o mundo.
Porém, a representação do setor de sementes paranaense não ficou
parada. Ainda no primeiro semestre foi adquirida pela APASEM licença
para programa que permite a realização online de reuniões com pessoas
de diferentes pontos do Globo. Desta forma repactuou-se pautas, trazendo
para o virtual aquilo que não pode ser feito de forma presencial.
As reuniões de direção, por exemplo, foram todas realizadas, com a
mesma presteza e seriedade, sendo que o planejamento da APASEM pode
ser seguido. Embora visitas tenham sido em volume bem menores que o
habitual, a presença online cresceu junto aos associados. Até mesmo as
Assembleias Gerais não deixaram de ocorrer, contando, inclusive com
número maior de participantes via videoconferência, quando comparado
ao formato 100% presencial.
“Certamente, parte desta experiência iremos levar para a rotina da
APASEM depois que a crise do coronavírus passar. O modelo hibrido de
reuniões pode vir a ser implantado, facilitando desta forma a participação
de interessados, bem como otimizando recursos da Associação”, avalia
o Diretor Executivo da APASEM, Jhony Moller.
Gestão
Na área de gestão de pessoas, a Associação fez a contratação do
Engenheiro Agrônomo Jhony Moller, com larga experiência administrativa
e conhecimento do setor de sementes. Moller assumiu o cargo de Diretor
Executivo da APASEM antes ocupado por Oribel Silva.
Comunicação
A APASEM esteve presente em importantes espaços na mídia
espontânea ao longo do ano. Os principais temas giraram em torno
das sementes de qualidade e a campanha contra a pirataria no campo.
Laboratórios de Análise, bem como a safra recorde também renderam
inserções na mídia paranaense.
Revistas que circulam amplamente no setor como Boletim FAEP,
Revista Show Rural, e Sistema Ocepar fizeram grandes reportagens
sobre o setor de sementes. Programas de rádio também expuseram
temas relacionados. Todas pautas sugeridas proativamente pela APASEM.
Também foi publicada a 4ª edição da Revista APASEM. Um trabalho
jornalístico minucioso e que tem o apoio de empresas do setor que
anunciam e custeiam o projeto desenvolvido pelo quarto ano consecutivo.
Nas redes sociais, site e News Letter, a comunicação do dia a dia foi
estreitada, permitindo que o público da APASEM pudesse ter informações
e atualizações sobre o setor. Parcerias com associados e empresas também foram firmadas, permitindo otimização dos canais de comunicação
para divulgação de informações de utilidade pública e eventos.

Reunião da CSM em 2020

Importantes espaços
na mídia espontânea
e especializada foram
conquistados ao
longo de 2020

