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APOSTILA GRÁTIS ORIENTA SOBRE MANEJO
PARA EVITAR PREJUÍZOS COM AS

FORMIGAS-CORTADEIRAS

O
controle das formigas-cor-
tadeiras, tanto no meio

rural quanto nas cidades, é o
tema da apostila gratuita do Pro-
grama de Sanidade em Agricul-
tura Familiar (Prosaf), do Institu-
to Biológico (IB) da Secretaria de
Agricultura e Abastecimento do
Estado de São Paulo. O materi-
al pode ser baixado em: http://
www.biologico.sp.gov.br/uploads/
f i les/pdf /prosaf /apost i las/
formigas_cortadeiras.pdf

As formigas cortadeiras
são seletivas, de modo que al-
gumas espécies de vegetais
não são cortadas, sendo que
elas dão preferência pelo cor-
te de plantas exóticas. No Bra-
sil ocorrem nove espécies de
saúvas e 21 espécies de quen-
quéns, sendo que a distribui-

ção de algumas delas restrin-
ge-se apenas a alguns Esta-
dos. Distinguem-se facilmen-
te as formigas saúvas das
quenquéns pela sua morfologia
e pelo aspecto dos ninhos

“Na área rural, causam da-
nos em diferentes culturas, po-
dendo ser um empecilho para o
início de uma nova plantação,
uma vez que muitas plantas
morrem após o corte, especial-
mente quando são atacadas
enquanto mudas”, afirmam os
autores Ana Eugênia de Carva-
lho Campos e Francisco José
Zorzenon, pesquisadores da
Unidade Laboratorial de Refe-
rência em Pragas Urbanas do
Instituto Biológico.

* Fonte: Celulose online

Oferta de mudas de Pinus caribaea var. bahamensis prontas
para plantio.

Por ser geneticamente muito próxima ao Pinus elliottii, esta es-
pécie de Pinus tropical se qualifica como a mais promissora para a
produção de goma resina.

* Contato Sr. Helmut Schuckar – Cel. 14 99696 99 92

OFERTA DE MUDAS
DE PINUS

e-mail vendas@ssplasticos.ind.br
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Distribuição gratuita

Paraná, maior produtor de
madeira plantada do Bra-

sil, passa a partir de agora a
contar com o Plano Estadual de
Florestas Plantadas. Para sua
elaboração, o instrumento teve
a contribuição decisiva da FAEP
e outras entidades públicas e pri-
vadas, coordenadas pelo Instituto
Emater. O novo marco legal ins-
titui atribuições e define concei-
tos e ações que vão possibilitar
a participação de todos os en-
volvidos na cadeia produtiva no
desenvolvimento do setor no
Estado. A Lei 19.810/2019 foi
instituída pela Assembleia Legis-
lativa do Estado do Paraná e
passa a valer desde sua publi-

PARANÁ PASSA A CONTAR COM PLANO
ESTADUAL DE FLORESTAS PLANTADAS

cação no Diário Oficial, no dia
24 de janeiro de 2019.

“Esta é uma conquista para
o agronegócio paranaense. O
Estado tem na produção de ma-
deira plantada uma fonte que gera
R$ 3,7 bilhões de valor de pro-
dução e milhares de empregos,
abastecendo tanto ao mercado
interno quanto a outros países
por meio das exportações. Esta
Lei vai estimular a produção e o
desenvolvimento florestal regio-
nal, além de fornecer apoio às
empresas e indústrias de todos
os setores envolvidos na cadeia
produtiva”, aponta o presidente
da FAEP, Ágide Meneguette.

Uma das mudanças princi-

pais promovidas pela Lei é o fato
de que volta a ser atribuição da
Secretaria da Agricultura e Abas-
tecimento do Paraná (Seab) a
função administrativa denomina-
da ‘Autoridade de Florestas
Plantadas’, o que até a aprova-
ção dessa nova regra cabia ao
Instituto Ambiental do Paraná
(IAP). A partir e agora, cabe a
Seab exercer as funções de con-
trole, monitoramento e fomento.
Também é função da pasta apoiar
atividades e atuar em coopera-
ção com os órgãos estaduais de
pesquisa agropecuária e de ex-
tensão rural.

Além disso, por meio do cha-
mado Conselho Estadual de Flo-
restas Plantadas, será viabiliza-
da a participação das entidades
representativas, o que deverá ser
revertido em benefícios à cadeia
produtiva florestal. Nessa mes-
ma direção, haverá um cadastro
único de produtores e consumi-
dores de matéria prima florestal,

O
com a intenção de reduzir a bu-
rocracia e facilitar o controle.

De acordo com a nova Lei, a
Autoridade de Florestas Planta-
das estimulará o cultivo flores-
tal, decorrente de florestas plan-
tadas, restauração florestal, re-
posição florestal ou talhadia
(desbaste). Isso deve ser feito
por meio de programas de de-
senvolvimento do setor e apoio
ao livre exercício desta atividade
econômica, respeitada a legis-
lação vigente, bem como a ga-
rantia de sua utilização. A Auto-
ridade de Florestas Plantadas
ficará responsável também por
manter o controle estatístico e
informativo da disponibilidade,
consumo, preços e plantio eco-
nômico de florestas, bem como
produtos florestais, madeireiros
e não madeireiros, em suas vá-
rias formas e fases, divulgando
anualmente estas informações.

* Fonte: Paraná Portal

VALORES MÉDIO DE MERCADO
Nº PRODUTOS UNIDADE VALOR  R$
1 ÁCIDO SULFÚRICO KG. 2,51R$            
2 ALMOTOLIA 500 ml C/ BICO DE PLÁSTICO UNID 2,15R$            
3 ALMOTOLIA 500 ml C/ BICO DE METAL UNID 3,20R$            
4 TAMPA C/BICO DE METAL P/ ALMOTOLIA UNID. 1,80R$            
5 ARAME 14 GALV KG. 7,40R$            
6 ARAME 20 GALV KG. 14,49R$          
7 ARAME 21 GALV. KG. 13,57R$          
8 AVENTAL DE FRENTE SEGURANÇA UNID. 16,00R$          
9 BOTA DE BORRACHA PAR 15,60R$          
10 BOTIJÃO TÉRMICO UNID. 20,00R$          
11 BOTINA DE SEGURANÇA C/BICO DE FERRO PAR 47,00R$          
12 CAPA DE CHUVA COM CAPUZ UNID. 21,00R$          
13 COLETA TB 18,85R$          
14 CONFECÇÃO DE SAQUINHOS MIL. 33,00R$          
15 ESTRIA RETA MIL. 30,69R$          
16 ESTRIA V MIL. 47,74R$          
17 ESTRIADOR UNID. 12,00R$          
18 ESTRIADOR DE BICO UNID. 4,35R$            
19 FARELO DE ARROZ TON. 820,00R$        
20 GRAMPOS CX. 7,06R$            
21 INSTALAÇÃO DE ÁRVORE COMPLETA MIL. 68,19R$          
22 HASTE P/ FIXAÇÃO DE EMBALAGEM MIL. 11,22R$          
23 LIMA UNID 18,10R$          
24 LUVAS DE RASPA PAR 8,30R$            
25 MARMITA TÉRMICA REDONDA UNID. 9,67R$            
26 ÓCULOS DE SEGURANÇA UNID. 9,21R$            
27 PASTA ESTIMULANTE PRETA S/ETHREL DE 7% à 25% KG. 1,50R$            
28 PASTA ESTIMULANTE PRETA C/ETHREL DE 7% à 25% KG. 2,20R$            
29 PASTA ESTIMULANTE VERMELHA DE 7% à 25% KG. 2,80R$            
30 PERNEIRA EM COURO SINTETICO PAR 11,50R$          
31 RASPA DE TRONCO MIL. 51,50R$          
32 RASPADORES UNID. 5,96R$            
33 RESINA ELLIOTTII FOT-FAZENDA TON. 3.410,00R$    
34 RESINA TROPICAL  FOT-FAZENDA  TON. 3.310,00R$    
35 SACÃO PLASTICO 100x1,50x0,18 MIL. 1.584,00R$    
36 SAQUINHOS 35x25x0,20 MIL. 230,00R$        
37 TAMBOR REFORMADOS E PINTADO DE 200 LTS UNID 50,00R$          
38 TRANSPORTE ( até 50 km) TON. 37,66R$          
39 TRANSPORTE (de 51 à 150 km) TON. 49,39R$          
40 TRANSPORTE (de 151 à 250 km) TON. 69,74R$          
41 TRANSPORTE (de 251 a 1000 Km) R$/KM 3,00R$            
42 TRANSPORTE (de 1001 a 1500 Km) R$/KM 2,65R$            
  

Atividade florestal é um dos
principais instrumentos para a pro-
moção do uso sustentável da flo-
resta. Há diversas linhas que po-
dem atender as demandas de em-
presas, cooperativas, comunida-
des, agricultores familiares, povos
e comunidades tradicionais, as
quais merecem ser divulgadas.

Nesse sentido, o Serviço Flo-
restal Brasileiro atualizou o Guia
de Financiamento Florestal, orga-
nizando as informações disponí-
veis quanto ao crédito rural e, so-
bretudo, enunciando as linhas que
contemplam atividades florestais.
Diversas atividades podem ser fi-
nanciadas: o manejo florestal, a
recuperação da vegetação nativa
em áreas de preservação perma-
nente (APP) e Reserva Legal, o
plantio de essências nativas e de
sistemas agroflorestais, silvipas-
toris, o plantio de florestas indus-
triais, o beneficiamento de produ-
tos florestais, assim como a co-
mercialização e o capital de giro.

Este guia disponibiliza, de

FINANCIAMENTO FLORESTAL
forma rápida, as principais infor-
mações sobre as linhas de cré-
dito, suas finalidades e modali-
dades, seus beneficiários, limi-
tes de valores, taxas de juros,
prazos de reembolso e carência,
as garantias estipuladas e os
agentes financeiros que as ope-
ram. Permite assim que o pro-
dutor rural visualize as opções
disponíveis, compare e escolha
aquela que melhor atende suas
necessidades e condições. Para
facilitar, atualizamos o quadro
comparativo entre as linhas de
crédito, além de acrescentarmos
nesta versão outro quadro que,
a partir das principais atividades
financiáveis, sugere linhas de
crédito para cada beneficiário.
Acesse:http://www.florestal.gov.br/
documentos/publicacoes/1799-guia-
de-financiamento-florestal-2016/file

http://www.florestal.gov.br/docu-
mentos/publicacoes/1792-quadro-sin-
tese-guia-de-financiamento-florestal-
2016/file

* Fonte: Mata Nativa


