
FÓRUM 

objetivo
Discutir temas de grande importância para os 

profissionais das cooperativas:

- Prognóstico meteorológico para a safra 2012/13;

- Nova proposta de zoneamento agrícola;

- Os desafios no controle de plantas daninhas 

resistentes;

- Código Florestal;

- Assuntos gerais de interesse da área técnica.

público-alvo
Profissionais dos departamentos técnicos e de 
crédito rural das cooperativas.

inscrições
Devem ser efetuadas   

www.paranacooperativo.coop.br até o dia 

10.09.12. Maiores informações com Flávio, 

Robson ou Silvio pelo telefone (41) 3200-1100.

com o Agente DH no site 

programação
09h30 Abertura - Cooperativa Anfitriã e Ocepar
09h45 Prognóstico meteorológico para a safra 2012/13 

- Luiz Renato Lazinski - Meteorologista do INMET/MAPA - Curitiba/PR
10h45 Desafios da nova proposta de zoneamento agrícola, seguro e proagro

- Gustavo Bracale - Eng. Agrônomo- Coordenador Geral do Zoneamento Agrícola - MAPA
12h00   Almoço
13h30 Estrategias para controle de plantas daninhas resistentes a herbicidas capim amargoso, buva entre 

outras e agrotóxicos cadastrados no Paraná para controle 
- Dionísio Gazziero - Eng. Agrônomo - Embrapa/soja - Londrina/PR

14h30 Cadastro de agrotóxicos no PR para controle do capim amargoso, Siagro e taxas da Adapar
-  Alan Pimentel - Eng. Agrônomo - Adapar/PR

15h30 O código florestal e a votação da Medida Provisória nº 571 no Congresso Nacional 
- Silvio Krinski - Eng. Agrônomo – Ocepar – Curitiba/Pr

16h00 Comunicado do IBAMA sobre a proibição de inseticidas; renovação do terço do Crea/Pr e novidades do 
Plano Agrícola e Pecuário 2012/13 – Proagro, seguro, limites de financiamento e programas de 
investimentos 
- Flávio Turra - Eng. Agrônomo Gerente da Ocepar – Curitiba/Pr
- Robson Mafioletti – Eng. Agrônomo – Curitiba/Pr 

16h30   Encerramento
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:

dia 18.09
das 9h30 às 16h30

Local: 
BR 277 km 668 - Linha Salete
Medianeira - PR - Fone (45) 3264-2139
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