
É com muita alegria que nos reunimos aqui hoje, para comemorar os 50 anos de 
existência da Apasem. 
 
Aqui relato um trecho da primeira ata de fundação da Apasem. 
 
“Aos vinte e um dias do mês de agosto do ano de 1971, às 10h30 da manhã, no auditório 
do Sesi, sito à Avenida Cândido de Abreu, 200, em Curitiba, foram iniciados os trabalhos 
de fundação da Associação dos Produtores e Comerciantes de Sementes e Mudas do 
Paraná.”  
 
Hoje Apasem, Associação Paranaense dos Produtores de Sementes e Mudas. 
 
Na verdade, esta comemoração vai muito além dos 50 anos de existência. Estamos 
comemorando os 50 anos de atuação sólida e competente de uma instituição voltada 
ao agro no desenvolvimento da produção de sementes e mudas de alta qualidade. 
 
Durante meio século, a busca pela excelência nos orientou e como resultado podemos 
atestar a contribuição da Apasem na evolução do setor do agronegócio brasileiro. Esta 
trajetória demostra a força do associativismo, unindo empresas, cooperativas e 
produtores para o crescimento do setor sementeiro. 
 
A credibilidade construída com o trabalho e dedicação de dezenas de presidentes, 
diretores, associados e colaboradores que tiveram voz ativa e participativa, marcou a 
história desta associação. E tudo isso foi reunido em um livro, feito especialmente para 
esta data, deixando um testemunho para as futuras gerações da força que nasce da 
união. 
 
A Apasem esteve, desde seu início, atuando pela melhoria e atualização da legislação 
para produção de sementes e mudas, encabeçando as ações em prol da semente 
legalizada produzida dentro das normas e padrões estabelecidos pelo ministério da 
agricultura, e da repressão ao mercado de sementes não fiscalizadas. O resultado 
destas campanhas protege todos os envolvidos na cadeia de produção, com ética e 
transparência, para oferecer sempre a melhor semente. 
 
Outro ponto de destaque são os laboratórios de análise de sementes, que oferecem aos 
associados serviços de análise, treinamento, curso e capacitação, e ainda geram dados 
para pesquisa e desenvolvimento, contribuindo para a elevação dos patamares técnicos 
e da qualidade da semente. Com a missão da melhoria contínua, estes laboratórios 
estão sendo modernizados e ampliados, demonstrando nosso compromisso com o 
futuro. 
 
Porque esta comemoração não é apenas sobre o que atingimos nestes 50 anos, é 
também sobre o que podemos melhorar e os desafios que vamos encontrar pelos 
próximos 50 anos. 
 
Que continuemos unidos, e sigamos em frente com a mesma coragem e determinação 
dos que nos trouxeram até aqui. 
 
Muito obrigado. 
 

 


