SEGURANÇA

Campo seguro
Projeto da Cocamar se estende a
propriedades rurais de cooperados
Projeto de Segurança
da Cocamar em parceria com a Dupont, empresa conhecido como
referência em segurança mundialmente, contemplou também
as propriedades rurais de alguns de nossos cooperados.

nóstico também nas propriedades dos cooperados é conhecer
os riscos aos quais eles estão
expostos diariamente. A segurança não deve ser disseminada
somente dentro das indústrias
e unidades operacionais. Se o
trabalho começa no campo,
essa cultura da segurança como
A pedido da diretoria da Coca- um valor também deve estar
mar esta etapa de diagnóstico presente lá, avalia a equipe resde segurança e excelência ope- ponsável pelo trabalho.
racional foi realizada também
no campo, mais especificamente em quatro propriedades
Propriedades foram
rurais próxima a cidade de Maescolhidas levando em
ringá. Estas foram escolhidas
consideração o tamanho
levando em consideração o tade cada uma
manho de cada uma.

O

O diagnóstico nas propriedades
se deu através da visita dos
consultores da Dupont acompanhados da equipe de segurança da cooperativa. Nas
visitas foram analisadas todas
as atividades desempenhadas
pelos produtores e seus funcionários, foram feitas entrevistas
com os responsáveis pelas propriedades e uma criteriosa avaliação das máquinas e implementos utilizados.
O principal objetivo desse diag-
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PALAVRA DO PRESIDENTE

Cooperar é praticar o bem
O cooperativismo é uma das formas de impulsionar a produção de alimentos
no Brasil e no mundo. Em 2018, valorize ainda mais a sua cooperativa!
Divanir Higino,
presidente da Cocamar
fome continua sendo um dos maiores
flagelos da humanidade. Segundo a
FAO (a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura), um
em cada sete habitantes
do planeta não consegue
alimentar-se de maneira
digna.

A

turbadora visão de futuro,
como conquistar novos patamares de oferta alimentar?
Muito se fala do decisivo
papel dos produtores brasileiros em relação a esse
desafio e, pelo que fez nos
últimos 40 anos, não há dúvida de que a sua contribuição será grandiosa. O Brasil, afinal, possui vastos estoques de terras a incorporar ao processo produtivo,
sem que isso implique em
desmatar; conta com tecnologias disponíveis para desenvolver uma atividade
agropecuária moderna e
sustentável; e demonstra
vocação para a terra, tendo
transformando o agronegócio na locomotiva que move
a sua economia.

Difícil imaginar que numa
época de tão impressionantes avanços tecnológicos, o
mundo continue assistindo,
impotente, a essas disparidades. De um lado, países
desenvolvem a admirável
capacidade de produzir mais
riquezas; de outro, populações padecem em um desconcertante cenário de mi- Em apenas quatro décadas, o
séria.
Brasil deixou de ser um importador de alimentos para
Com preocupação, a própria se transformar em um dos
FAO assinala que a popula- maiores produtores e exporção global deverá evoluir de tadores de commodities agrí7 bilhões de indivíduos em colas. Somos responsáveis
2011 para mais de 9 bilhões por 7% dos embarques munaté 2050. Diante dessa per- diais de comida.

Para a construção dessa
nova realidade, nem sempre
nos damos conta de quanto
o segmento cooperativista
tem sido importante. Ao organizar-se no Paraná, por
exemplo, ele possibilitou
que dezenas de milhares de
pequenas unidades de produção familiares continuassem operando. Criou postos
de trabalho que beneficiam
dezenas de milhares de outras famílias. E toda essa

corrente do bem, vai ativar Nos dias 24 e 25 de janeiro,
o desenvolvimento.
no Safratec, principal evento técnico realizado pela CoAssim, aprendemos a gerar camar, os cooperados terão
riqueza promovendo quali- a oportunidade de conhecer
dade de vida à população. novas tecnologias para inIncentivar e fortalecer o crementar a sua produção.
cooperativismo, portanto, é Nos veremos lá.
um dos caminhos viáveis
para que o Brasil e os de- Por fim, que colheitas genemais países impulsionem a rosas premiem o esforço de
sua produção de alimentos cada produtor em 2018. Pare, dessa forma, ajudem a ticipe, valorize cada vez
aplacar a fome no planeta. mais a sua cooperativa!

Incentivar e fortalecer o cooperativismo, portanto, é um dos caminhos
viáveis para que o Brasil e os demais países impulsionem a sua produção
de alimentos e, dessa forma, ajudem a aplacar a fome no planeta.
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Ambiente festivo marca a
33ª edição da Copa Cocamar
Quase 3 mil participantes que vieram de praticamente todas
as regiões atendidas pela cooperativa - noroeste e norte do
Paraná, oeste de São Paulo e sudoeste de Mato Grosso do Sul
ROGÉRIO RECCO
omo das outras vezes,
a Copa Cocamar de Cooperados, promovida
de 9 a 12 de dezembro
em Maringá (PR), na Associação Cocamar, foi muito além
das atividades esportivas. Rei-

C
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nou o ambiente festivo e de integração entre os quase 3 mil
participantes que, nesta 33ª
edição do evento, vieram de
praticamente todas as regiões
atendidas pela cooperativa –
noroeste e norte do Paraná,
oeste de São Paulo e sudoeste
de Mato Grosso do Sul.

PROGRAMAÇÃO - Enquanto
produtores de diferentes faixas etárias - de 18 a 68 anos disputavam quatro modalidades de futebol em 43 times
(livre, veteranos, máster e supermáster), 33 duplas jogaram
o torneio de bocha e 91 o de
truco.

Já as mulheres e crianças se
envolveram em extensa programação: elas concorreram
em competições de bocha,
truco e rodadas de bingo e tiveram, à disposição, massagem profissional, limpeza de
pele, orientações sobre artesanato e cultivo

de horta em pequenos espaços. Por sua vez,
os pequenos se divertiram no
parque aquático e na área de
brinquedos.
AMIZADES – Na abertura, o
Coral Cocamar e músicos do
grupo Raízes de Marialva apresentaram-se em conjunto,
executando algumas canções
e entoando o Hino Nacional. Na
sequência, o presidente Divanir
Higino agradeceu a presença
de todos e destacou a trajetória do evento em mais de três
-décadas, bem como o “brilhantismo da realização”.
Ao pronunciar-se, o presidente
do Conselho de Administração,
Luiz Lourenço, ressaltou a importância da Copa Cocamar
para “fortalecer ainda mais a
amizades entre as famílias
participantes”.

ciação, concedendo autógrafos,
fazendo fotos e conversando
com os produtores.
DE LONGE – Pela primeira vez,
uma equipe de futebol representou a cidade de Cruzália
(SP). “Saímos muito cedo e o
pessoal gostou muito”, comentou o gerente Gustavo Severiano. A delegação de Altônia, na região de Umuarama,
também saiu de madrugada,
antes das 5 horas, rumo a Maringá. “Levantamos às 4 horas”, conta o produtor Barruino
Gonzaga, goleiro do time de
másters.

nada desde a primeira edição
do evento, em 1984. “Joguei
futebol todos esses anos, mas
desta vez não deu, por causa
de um problema no joelho”, laEle e grande parte dos inte- mentou.
grantes do grupo fazem questão de viajar todos os anos CIANORTE - Com isso, Pipa foi
para participar. Antonio Spa- superado em número de partinhol, o Pipa, cumpre essa jor- cipações por Ivo Palaro, de Cia-

norte. “Sou o único que entrou
em campo para jogar todas as
edições da Copa Cocamar”,
disse ele, com orgulho, ao lado
do amigo de Altônia. Palaro foi
mais longe: na final, sua equipe derrotou o Guerra (Maringá)
e voltou para casa com o troféu
de campeão da categoria supermáster.

Acima, o palco,
durante a solenidade
de abertura, que
foi prestigiada por
dois ex-jogadores:
Amaral e Alex

O vice- presidente José Cícero
Aderaldo, os superintendentes
Alair Zago, Arquimedes Alexandrino e Osmar Liberato e
outros integrantes do Conselho, também participaram.
Para completar, a Copa foi
prestigiada por dois ex-jogadores famosos: Alex (que jogou no
Palmeiras, Cruzeiro, Seleção,
Coritiba e no futebol da Turquia)
e Amaral (ex-Palmeiras e Seleção). Ambos permaneceram
durante toda a manhã na AssoJ o rn al d e S er vi ç o C oc am ar | 5
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O goleiro Laudinei Parisi fechou o gol e garantiu a conquista cianortense, que não ficou por aí:
as produtoras Marilene Martinelli e Luciana Palaro também comemoraram o primeiro lugar no bocha feminino.
REGIÃO 3 - Altônia bem que
tentou, mas na decisão do
truco a dupla Adauto Lazarini e Moacir Quintino Borges perdeu para os representantes de Warta (distrito
de Londrina), Antonio Aparecido Zabini e Antonio Arthur Martins Braga. Essa
competição foi a mais longa
de todos os tempos, devido
ao grande número de participantes, e a que encerrou o
evento.
A região de Londrina levou
para casa, ainda, outros três
títulos, todos no futebol: Pitangueiras venceu entre os
masters, depois de ganhar
de Primeiro de Maio; e Sabáudia conquistou a categoria livre, derrotando São
Jorge do Ivaí na final. Responsável pelas duas unidades vencedoras, a gerente
Fátima Coati da Costa disse
ter se sentido “duplamente
feliz”. Para completar, Primeiro de Maio ganhou do
Guerra (Maringá) e terminou
em primeiro na categoria
veteranos.
DOURADINA – A região de
Londrina também chegou à
decisão do campeonato de
bocha, com a dupla de Alvorada do Sul, que foi superada
pelos representantes de Douradina, Narciso Rossi e Valdemir Bazarello. Campeões,
Rossi e Bazarello comemoraram muito e

Sabáudia venceu na modalidade futebol livre

Entre os veteranos, o primeiro lugar ficou com Primeiro de Maio

No futebol máster, o campeão foi Pitangueiras
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No supermaster,
o título ficou
pelo segundo
ano seguido,
com Cianorte

prometeram: “No recíveis foram arrecadados
ano que vem tem mais”.
na entrada da Associação Cocamar, doados pelos particiSOLIDARIEDADE – Cerca de pantes, para distribuição a
500 kg de alimentos não pe- entidades assistenciais ca-
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dastradas. Segundo os organizadores, mais de cem colaboradores e voluntários participaram da organização da
Copa Cocamar 2017.

OS VENCEDORES DA COPA COCAMAR
TRUCO FEMININO
1° Lugar) Sueli de Mello Mignoli (Maringá) e
Jucilene Cristina Ciceri de Longhi (Cianorte)
2° Lugar) Leoni Martins Caetano (Maringá) e
Maria Aparecida Braga de Oliveira Rufato (Maringá)
BOCHA FEMININO
1° Lugar) Marilene Neusa Anderson Martinelli e
Tugnéia Luciana Piologo Palaro (Cianorte)
2° Lugar) Leonice Cristina Santi e Sônia Aparecida Mori Bortot (Ivatuba)

MASTER
1° Lugar) Pitangueiras
2° Lugar) Primeiro de Maio
3° Lugar) Altônia
Bola de Ouro: Arlindo Osvair Benetoli (Pitangueiras)
Goleiro Menos Vazado: José Carlos (Maringá)
Artilheiros: - Ademar Costenaro (Altônia)
- Arlindo Osvair Benetoli (Pitangueiras)
- Oscimar Aparecido Sabec (Pitangueiras)

BOCHA MASCULINO
1° Lugar) Valdemir Bazarello e Narciso Rossi (Douradina)
2° Lugar) Geraldo Sorgi e João Sorgi (Alvorada do Sul)

VETERANO
1° Lugar) Primeiro de Maio
2° Lugar) Guerra
3° Lugar) Altônia
Bola de Ouro: Luiz Fabiano Bondezan (Primeiro de Maio)
Goleiro Menos Vazado: - Alex Sandro Aparecido Capeli Spanhol (Altônia)
- Richardison Aparecido Fantin (Arapongas)
Artilheiros: César Peres (Cianorte)

SUPERMASTER
1° Lugar) Cianorte
2° Lugar) Guerra
3° Lugar) Doutor Camargo
Bola de Ouro: Laudinei Parisi
Goleiro Menos Vazado: Laudinei Parisi
Artilheiros: Gilmar Servilheri

LIVRE
1° Lugar) Sabáudia
2° Lugar) São Jorge do Ivaí
3° Lugar) Ivatuba
Bola de Ouro: Adeilson Wagner G. Fontoura (Sabáudia)
Goleiro Menos Vazado: Maykon Everton de Antonio (Sabáudia)
Artilheiros: Diogo Aparecido Gonçalves (Ivatuba)

TRUCO MASCULINO
1° Lugar) Antonio Aparecido Zabine e Antonio Martins Braga (Warta)
2° Lugar) Adalto Lazarin e Moacir Quintino Borges (Altônia)
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Nas categorias
masculino e feminino,
competições
envolveram mais
de 2,5 mil participantes.
Na foto do rodapé,
a equipe da organização

Baixe o aplicativo gratuíto QR Code para
ver vídeos, fotos e mais informações sobre
esta reportagem, posicionando o celular
sobre o código acima. Ou acesse o site
www.jornalcocamar.com.br
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Com foco mais técnico, Rally
acompanha a soja desde o pré-plantio
A edição 2017/18 do Rally Cocamar Bayer e Spraytec de Produtividade começou mais cedo este ano.
Em agosto, a equipe já percorria propriedades nas regiões norte e noroeste do Paraná para ver como
os produtores estavam se preparando para semear a safra de soja. Os trabalhos seguem até o final
da colheita e o Rally é patrocinado pela Bayer, Spraytec, Ford (concessionárias Maringá e Londrina),
Sancor Seguros e Unicampo, com o apoio do Comitê Estratégico Soja Brasil (Cesb).
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14 e 15/8 –
MARINGÁ E WARTA –
Reuniões promovidas
pela Spraytec divulga
o seu portfólio e
apresenta o Rally
a colaboradores
da cooperativa.

17/8 – ROLÂNDIA – Orientado pela Cocamar, o jovem produtor Fernando Lonardoni mostra o resultado do consórcio milho e braquiária. No mesmo município, Nélson
Barrero faz rotação de culturas e se destaca pela boa produtividade. Em CAMBÉ, a família Ariosi, modelo em sucessão, realiza investimentos em agricultura de precisão.

30/8 –
CAMBÉ –
Participando do
Dia de Negócios
promovido pela
unidade da Cocamar.
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30/8 –
FLORESTA –
Na propriedade
de José Henrique
Orsini, analisando
os benefícios da
braquiária.

13 e 14/9 – LONDRINA E MARINGÁ – Prestgiando o Encontro Regional de Máxima Produtividade, promovido pelo Comitê Estratégico Soja Brasil (Cesb).

26/9 –
SANTA MARIANA –
Visita à Fazenda
Palmeira, que cultiva
1,2 mil hectares de
grãos e faz a
diversificação
com café.
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27/9 –
BELA VISTA DO PARAÍSO –
Presente no Dia de Negócios
organizado pela unidade
local da Cocamar.

28/9 – FLORESTA –
Na semeadura de soja na
propriedade da família Guedes
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PRESENÇA –
Detalhe de uma
das caminhonetes
Ford Ranger do Rally

11/10 –
MARINGÁ –
Uma tarde com o
produtor Édio Favoretto,
durante a semeadura

15/10 –
SÃO JORGE DO IVAÍ -

Fot o Jú n ior K u m assa ka

Detalhe de emergência
de soja na propriedade
da família Kumassaka.

17/10 – MARINGÁ Participando do Dia de Negócios na unidade da cooperativa.
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24/10 – UMUARAMA – Semeadura de soja
em sistema de integração lavoura-pecuária,
na propriedade de Gérson Bórtoli

14/11 – PAICANDU –
Visita à propriedade da
família Ferrarezi e, na
sequência, passando também
por Doutor Camargo e Ivatuba,
para acompanhar o
desenvolvimento da soja

27/10 –
FLORESTA/ITEMBÉ –
Lavoura exibe bom
desenvolvimento inicial
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17/11 – ASSAÍ E SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA –
Avaliando a qualidade da semeadura nas terras
de Alberto Camargo e Silvio Nakamura
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24/11 –
REGIÃO –
Profissionais da Unicampo
e da Cocamar avaliam a
qualidade da semeadura
e observam que, devido a
fatores controláveis como
a velocidade excessiva e a
regulagem das máquinas,
número de falhas e plantas
duplas é grande

28/11 – IPORÃ E ALTÔNIA –
Visita a propriedades de Hélio Botura,
Aléssio Andreato, Ednei Luiz Victor e
família Ferrari para observar o
desenvolvimento da soja em
solo arenoso.
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1/12 – FLORAÍ – Na propriedade da bicampeã
de produtividade de soja da Cocamar, Cecília Falavigna.
Lavoura apresenta bom desenvolvimento

7/12 – LUPIONÓPOLIS – Foram visitados os produtores Wellington Batista Sagrado
e Carlos José Tibério. Este último, por possuir irrigação, semeou dia 20/9 e sua lavoura
já estava bastante adiantada, em fase final de formação de vagens

14/12 – SERTANÓPOLIS E WARTA – Naquele primeiro municípios, o Rally esteve nas terras dos produtores Elias Poças e
Antônio Luiz Bortolazzi. No segundo, na propriedade de Antonio Bonilha. Soja apresenta desenvolvimento satisfatório.
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Trigold premia produtividade
Resultado entre os participantes do programa foi 61% maior em
comparação à média regional

Representantes
da Cocamar, da
Syngenta e os
produtores campeões
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Cocamar e a companhia Syngenta
realizaram na noite
de 30 de novembro,
em Londrina (PR), o evento
Trigold para a premiação dos
produtores que obtiveram as
melhores médias de produtividade de trigo na safra
2017.

A

destacou a importância de se
promover esforços que incentivem o aumento da produtividade da cultura. Segundo ele, o trigo é fundamental para a receita dos
produtores em vários municípios da região norte do Estado.

gistraram média de 57,3
sacas por hectare (138,7
sc/alq), 61% a mais em comparação àquele primeiro número, mesmo enfrentando os
mesmos problemas com o
clima.

No entanto, devido a problemas climáticos, a média de
produtividade deste ano nas
regiões atendidas pela cooperativa, foi de 39,7 sacas por
hectare (96,2 sc/alq), abaixo
da média estadual de 42,2
sacas?hectare (102 sc/alq).

O segundo a falar foi o gerente de Marketing da Syngenta, Thomas Altmann. Em
sua exposição, Altmann salientou que o trigo produzido no norte paranaense é superior, em produtividade e
qualidade, na comparação
com outras regiões do Sul do
país.

BOA MÉDIA - Já os particiFUNDAMENTAL - Ao pronun- pantes do programa Trigold,
ciar-se, o gerente técnico da em que foi aplicada toda a
Cocamar, Renato Watanabe, tecnologia recomendada, re-

MELHORAMENTO - Em uma
breve citação histórica, ele
disse que o trigo foi a primeira cultura domesticada

Uma solenidade realizada no
auditório Milton Alcover, do
Parque Internacional de Exposições Governador Ney
Braga, reuniu representantes
da cooperativa e da empresa,
além de produtores convidados de diversas regiões.

pelo homem, há dez mil anos,
tendo o grão passado por melhoramento genético até ser
disseminado em países pobres, na década de 1960, pelo pesquisador norte-americano Norman Borlaug. O
pesquisador ajudou governos
a enfrentarem o flagelo da
fome, sendo distinguido, em
1970, com o Prêmio Nobel da
Paz.

lhões de toneladas, menos da
metade de sua demanda de
11 milhões de toneladas.

CAMPEÕES - Na premiação
do Trigold, o produtor Francisco Mateus, de Santa Cecília do Pavão, ficou em primeiro lugar, com média de
207 sacas por alqueire na
área do concurso, e 178 sacas no geral. Mateus foi
orientado pelo técnico Alan
“Há coisas que a campo não Augusto Donel, da Cocamar.
se consegue controlar, como
o preço do produto. Porém, é O segundo colocado, Vinícius
possível produzir mais, e isto Bovo Cortinove, de Apucasó depende do agricultor”, rana, alcançou média de 206
disse. Entre 2000 e 2017, o sacas por alqueire. Ele foi astrigo cultivado no Brasil apre- sistido pelo irmão, o técnico
sentou aumento de 12% na da unidade local da cooperaprodutividade. Mesmo assim, tiva, Pedro Henrique Bovo
o Brasil produz apenas 5 mi- Cortinove.
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Tradição alemã, garra brasileira
Fomos a Guarapuava para conhecer a família Seitz, vencedora
do concurso nacional de máxima produtividade de soja
ROGÉRIO RECCO
m em cada quatro
copos de cerveja degustados no Brasil é
produzido com malte
fornecido pela cooperativa
Agrária, cuja maltaria fica em
Entre Rios, no município de
Guarapuava (PR), principal
produtor nacional de cevada.
Ali, famílias tradicionais, em
sua maioria de origem alemã,
como os Seitz, se dedicam a
essa cultura.

U

que mais se parece um pedaço
da Alemanha em pleno sudoeste paranaense. Mas, foi a
soja que projetou os Seitz. Na
safra deste ano (2016/17), a
família de produtores formada
pelo pai Helmut, de 58 anos, e
por seus dois filhos agrônomos – Alexandre, de 35, e
Marcos, de 26 – bateram o recorde nacional de máxima
produtividade de soja no concurso organizado pelo Comitê
Estratégico Soja Brasil (Cesb).

pecialmente preparado para a
competição. Para quem prefere falar em alqueire (2,42
hectares), isto equivale a nada
menos que 360,7 sacas.

No início da tarde de 11 de dezembro, os Seitz receberam
em sua fazenda a visita de um
grupo formado por técnicos e
cooperados da Cocamar, participantes do programa Parceiros em Campo. Liderado
pelos coordenadores técnicos
Rafael Furlanetto e Emerson
Eles colheram a incrível mar- Nunes, eles foram saber, afiINCRÍVEL MARCA - A cevada é ca de 149,08 sacas por hectare nal, que receita utilizaram
a marca registrada do lugar num lote de cinco hectares es- para produzir tanto. A viagem

contou com o apoio das em- dre como consultor. Segundo
presas Bayer CropScience e ele, a área de 5 hectares recebeu um tratamento minucioso
Stoller.
e diferenciado. Ele aumentou
DESAFIO - O resultado excep- a adubação na área e plantou
cional é quase o triplo da mé- com espaçamento menor, em
dia nacional. Esta foi a quarta sistema de plantio direto, emparticipação consecutiva de pregou uma dosagem maior
Seitz no Desafio, cujo recorde de inoculantes e fez mais aplianterior era de 141,8 sc/ha cações de defensivos.
(343,1/alqueire) e foi registrado
na safra 2014/2015 por uma A família fez rotação com ceoutra família paranaense, os vada, milho e aveia antes do
Hilgenberg, de Ponta Grossa. plantio da soja e se beneficiou
de uma baixa pressão de praga,
TUDO CERTO - Marcos Seitz foi clima bom e chuva na medida
quem se inscreveu no con- certa ao longo de todo o período
curso, tendo o irmão Alexan- de produção.

Helmut, ao centro, com os filhos Alexandre e Marcos: família faz, há 30 anos, um cuidadoso trabalho de estruturação do solo na propriedade
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SOLO - O ganhador
conta que só começou a trabalhar em período integral na
agricultura há dois anos. Ele e
o irmão formam a quarta geração de agricultores da família, que tem o acompanhamento direto do pai. Há 30
anos que os Seitz realizam um
cuidadoso trabalho de estruturação do solo na sua propriedade. Para Helmut, a boa
condição do solo é o segredo
da alta produtividade.
CAPRICHAR MAIS - A experiência recordista da família é
uma clara demonstração do
potencial, ainda inexplorado,
da soja. “A maioria dos produtores deixa de fazer o básico”,
diz Marcos. Segundo ele, observa-se que falta a devida
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atenção a práticas que podem na lavoura há apenas dois
anos e fala que ainda tem
fazer a diferença.
muito a evoluir. “Acredito que
Nem todos, por exemplo, se
temos como ajustar alguns
preocupam com uma adeprocedimentos de adubação e
quada correção do solo; ao
aprender ainda mais para obmesmo tempo, não cuidam da
ter melhores resultados.”
estrutura física do solo quando vão fazer a descompactaComo eles praticam agriculção; indispensável escolher o
tura de precisão, com mapa do
cultivar correto para a sua
solo, sabiam que a área reserárea; quando for semear, resvada para o concurso era a
peitar a velocidade adequada
mais produtiva. A média geral
de plantio, de 6,5 km/h; é preda propriedade toda foi de 79
ciso, também, ficar atento à
sacas por hectare (191,2 sc/
balística das gotas na hora de
alq). Para se ter ideia, a média
aplicar defensivos, para que as
nacional neste ano fechou em
mesmas alcancem as folhas
torno de 58 sc/ha (140,4 sc/
do baixeiro; por fim, fazer um
alq). “Nós participamos porque
bom tratamento fitossanitário.
queremos sempre estar em
SUPERAR SEMPRE - Marcos, busca de mais tecnologia, queque fez um intercâmbio na remos nos superar sempre”,
Alemanha, atua diretamente completa Marcos.

ROTEIRO - Os Seitz
cultivam duas áreas, que totalizam 1,1 mil hectares. Na visita a uma delas, a comitiva da
Cocamar assistiu palestra técnica sobre as tecnologias empregadas, proferida por Alexandre Seitz, percorreu lavouras e se surpreendeu ao conhecer os detalhes de um
programa de certificação de
propriedade, que vem sendo
implantado pela Agrária. Além
de conhecer o trabalho da família vencedora, os produtores
e técnicos visitantes estiveram, no dia seguinte, na mal-

taria da Agrária e na Fundação
Agronômica de Pesquisa Agropecuária mantida por aquela
cooperativa.
AVALIAÇÃO - O produtor Édio
Favoretto, de Maringá, avaliou
que a visita foi importante
“para demonstrar que as técnicas funcionam e que é possível galgar sempre novos patamares de produtividade”.
Sérgio Viúdes, de Cambé, disse
que “conhecer novas experiências sempre é válido, há muita
coisa que podemos acrescentar no nosso trabalho”.

A Alemanha é aqui
Não há exagero quando se
afirma que Entre Rios reproduz
a Alemanha em terras brasileiras. Mesmo décadas depois da
chegada das primeiras famílias
de colonizadores suábios, em
1951, eles cultivam hábitos e
tradições que trouxeram de
seu país. Em Entre Rios, se usa
ainda a palavra colônia para
definir os cinco aglomerados
residenciais e comerciais que
compõe o distrito.
Muitas das casas e igrejas foram construídas segundo a típica arquitetura alemã, com
amplos quintais e jardins flo-

ridos. A cooperativa produz informes em português e também na língua de origem, pois,
em muitas residências, o idioma predominante continua
sendo o alemão.
O produtor Helmut Seitz, pai de
Alexandre e Marcos, conta que
em casa eles só se comunicam
em alemão. E, quando nasce
uma criança, ela é educada segundo sólidos costumes e
princípios que incluem o
aprendizado do idioma, como
sendo a sua primeira língua,
deixando o português para
quando começar a frequentar

Para Albertino Afonso Branco, o Tininho, de Iporã, “viajar em busca de novos conhecimentos é necessário”,

considerando que a visita à
família de Entre Rios “foi
bastante proveitosa”. Já Silvio Nakamura, de São Sebas-

tião da Amoreira, disse ter
gostado, também, da organização da propriedade: “é
exemplar”, finalizou.

Propriedade certificada
Na visita às instalações da
fazenda, chamou a atenção dos produtores e técnicos da Cocamar, em
especial, a limpeza e a organização dos setores,
fruto de um programa de
certificação de qualidade
implantado no início de
2017 pela Agrária. Tudo –
peças, ferramentas, equi-

pamentos etc - estava
guardado em seus devidos
lugares, sob etiquetas de
identificação.
Segundo Helmut Seitz, a
certificação está sendo
adotada em diversas propriedades, compreendendo todos os sistemas
de gestão. A principal van-

a escola. A maioria dos mora- cevada e aveia. “A propriedade
dores segue, também, o lute- levemente ondulada é um
complicador, mas, ficamos
ranismo.
atentos ao controle da eroEMPREENDEDOR – Técnico são”, afirma.
agrícola e com graduação em
administração de empresas, Helmut e os filhos sempre tiHelmut Seitz começou a culti- veram foco na busca pela alta
var seus primeiros 50 hectares produtividade. “Procuramos
em 1986 e, dez anos depois, aprimorar o manejo a partir de
adquiriu a primeira área na co- testes e experimentos”, acreslônia Entre Rios. Até 2000, ele centa o produtor, lembrando
já possuía 1,1 mil hectares.
que a melhor época para o
plantio da soja é o mês de noManter sempre o solo coberto vembro, pelo fato da região ser
é uma premissa básica, se- bastante fria.
gundo o produtor, que faz rotação com soja, milho, trigo Helmut participa de reuniões

tagem, segundo ele, além
da modernidade e da
maior qualidade do ambiente de trabalho, é o
fato de que a certificação
assegura um preço diferenciado que pode chegar
a 15% a mais no caso da
aveia, vendida para a Nestlê, e um bônus na entrega
da cevada à cooperativa.
promovidas pela John Deere
para desenvolver uma semeadeira em que seja possível reduzir o espaçamento.

Baixe o aplicativo
gratuito QR-Code
no seu celular,
coloque sobre este
código e veja mais
fotos, vídeo e
informações sobre
esta reportagem

Distrito de Guarapuava, Entre Rios é a sede da cooperativa
Agrária, dona da maior maltaria de cevada do país
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ECONOMIA

Queda dos preços dos alimentos
levou a inflação para baixo
Em videoconferência na Cocamar,
economista José Roberto
Mendonça de Barros falou
sobre mais essa contribuição
do agro para a economia
queda dos preços dos
alimentos levou a inflação brasileira para
baixo e essa é mais
uma contribuição do agronegócio para colocar a economia
do país nos trilhos. Em video-

A
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conferência no dia 13 de dezembro na Cocamar, do qual
participaram dirigentes e conselheiros da cooperativa, o
economista José Roberto
Mendonça de Barros, da MB
Associados, de

São Paulo, apre- Enquanto em 2015 e 2016
sentou números do acumulado foram suprimidas, respectivaem 12 meses.
mente, 899 mil e 792 mil vagas, neste ano foram ofertadas
A redução dos preços dos ali- 277 mil.
mentos impressiona: de um
patamar superior a 11% em JUROS CAROS AO AGRO - Barnovembro do ano passado, o ros comentou também que a
índice foi de -2,3% em novem- recente queda da taxa de juros
bro/2017, mês em que o IPCA (Selic), de 7,00% para 6,50%,
acusou um acumulado de 2,8% acabou fazendo com que os
e a inflação de serviços, 5,1%. juros dos financiamentos à
agricultura acabassem ficando
VOO DE GALINHA? - Barros muito altos. “Será preciso meressaltou haver sinais claros xer nisso”.
de recuperação da economia,
praticamente em todos os in- Por fim, o economista colocou
dicativos, mas admitiu que, dois desafios fiscais ainda a
característica brasileira, essa serem enfrentados pelo goguinada positiva pode ter curta verno. O primeiro é que o reduração, o chamado “voo de sultado primário do PIB vem
galinha”, já observado em ou- caindo vertiginosamente, chetras épocas. De qualquer for- gando a -2,88% em outuma, os tempos são bem mais bro/2017. O segundo, a elevapromissores.
ção da dívida pública que, no
mesmo mês, alcançou 74,4%.
Segundo ele, as vendas de automóveis e comerciais leves LÁ FORA - No panorama intersurpreenderam mais uma vez nacional, observa-se que, na
e o crescimento do setor, no Europa, o crescimento econôano, pode chegar a 10%. No mico consolida-se cada vez
terceiro trimestre de 2017, a mais, podendo chegar a 2,5%
expansão da agropecuária em este ano. Na China, a econorelação ao trimestre anterior, mia segue bem no curto prazo,
foi de 9,1%, seguido do comér- com tendência a enfrentar
cio (3,8%), indústria extrativa tempos mais difíceis adiante,
mineral e indústria de trans- com a ditadura do PC, a concentração de renda e as deformação (2,4%).
mandas sociais e regionais.
POSITIVO - O PIB foi de 1,4%
no comparativo entre os dois Ao mesmo tempo, o acordo da
períodos. De acordo com o Opep com a Rússia foi renoeconomista, a construção civil vado. Ainda assim, Barros discontinua sendo o ponto fora da se acreditar que o preço do pecurva: no terceiro trimestre de tróleo deve ceder. Nos Estados
2017, apresentou um cresci- Unidos, Trump continua não
mento negativo de 4,7%, se- dando certo, mas conta com o
guido da área de serviços de apoio de 70% a 80% de seus
informação (-3,0%).
eleitores.
A trajetória positiva da economia, como um todo, tem encorajado os investimentos que,
no terceiro trimestre, foram de
16,1% do PIB. E até mesmo o
desemprego começou a ceder.

ÍNDIA – José Roberto Mendonça de Barros chamou atenção
para o país asiático, que possui
a segundo maior população
global, com 1,3 milhões de habitantes. A exemplo do que se

observa na China, também na
Índia há um processo crescente de urbanização, com algumas características próprias: a dieta da população é
basicamente vegetariana e,
por outro lado, o tamanho médio das propriedades rurais é
pouco superior a um hectare.
A produção de grãos do país,
em 2017, foi de 276 milhões de
toneladas, tendo sempre ficado acima da safra brasileira
(que foi de 238 milhões de toneladas neste ano). A Índia é o
maior produtor de leite, juta e
pulses (ervilhas e lentilhas),
sendo o segundo em arroz,
trigo, cana, amendoim, vegetais, frutas e algodão.

POLÍTICA - É, também, importante produtor de temperos
(spices), frango e carne bovina. O país exporta arroz, algodão, peixes, farelo, carne
(maior exportador mundial),
grãos e açúcar. A Índia tem a
maior área irrigada do mundo,
estimada em mais de 70 milhões de hectares.
De acordo com o economista,
é mantida na Índia uma política fortemente intervencionista, os custos com mão de
obra estão subindo e, num futuro próximo, o crescimento
poderá esbarrar em problemas com a água, a degradação das terras e os custos em
elevação.
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SOLIDARIEDADE

Campanha Purity entrega prêmios
Os prêmios, no valor total de R$ 100 mil, foram sorteados na
presença de representantes das entidades assistenciais cadastradas

A ANPR de Maringá
conquistou o prêmio
mais cobiçado:
o veículo Fiat Mobi
zero quilômetro
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urante almoço no
dia 13/12 em Maringá (PR), a Cocamar formalizou a
entrega dos prêmios aos
vencedores da Campanha
Solidária Purity 2017, que
conta com o apoio da cooperativa de crédito Sicredi. Os
prêmios, no valor total de R$
100 mil, foram sorteados no
dia 8/12 na presença de representantes de pelo menos
50 entidades assistenciais
cadastradas.

D

Desde junho, quando foi lançada a campanha, 132 entidades dedicaram-se ao recolhimento de embalagens descartáveis para serem trocadas, na Cocamar, por cupons
que davam direito a concorrer
às premiações. Com os cupons em mãos, cada qual
passou a receber doações em
suas comunidades, ficando
com esse recurso em caixa
para fazer frente às suas necessidades.
Fundada em 1963, a Associação Norte Paranaense de Reabilitação (ANPR), sediada
em Maringá, conquistou o
prêmio mais cobiçado: o veículo Fiat Mobi zero quilômetro. De acordo com o presidente Valcir Antonio Scramin, o carro, avaliado em R$
33 mil, será utilizado para as
demandas do dia a dia. “Temos um carro muito antigo e
vamos agora substituí-lo por
este”, afirmou.
O gerente administrativo da
mesma entidade, José Jesus
da Mota, frisou que a campanha deixou um saldo de
34.500 cupons para a ANPR,
o que corresponde ao valor
de R$ 345 mil. “É um montante que nos ajuda muito,

pois vivemos de doações e de
promoções para conseguir
manter a entidade”, comentou Mota, lembrando que são
270 alunos atendidos, 140
funcionários e um raio de
abrangência de 22 municípios ao redor de Maringá.
Ao pronunciar-se durante a
entrega dos prêmios, o presidente-executivo da Cocamar, Divanir Higino, disse
que a cooperativa “ficou
agradavelmente surpresa”
com os resultados obtidos
pela campanha deste ano.
Para uma previsão inicial de
arrecadar 2 milhões de reais,
as 130 entidades envolvidas Um dos milhares de doadores
conseguiram muito além do da campanha foi o encarregado de segurança João Paulo
esperado: 5,5 milhões.
da Silva Miquelin, de 23 anos,
“Nós investimos pouco mais de Maringá. Ele disse ter fide 100 mil reais na aquisição cado com vários cupons que
dos prêmios e na confecção estavam sendo oferecidos
dos cupons, entre outras des- pela Casa Especial Bezerra de
pesas, e o montante arreca- Menezes e, na sexta-feira,
dado pelas entidades, em pou- soube que havia sido contemcos meses, foi 55 vezes supe- plado com uma motocicleta
rior”, comemorou Higino, Honda Fan, de 125 cilindradas.
acrescentando ter sido “um “Tivemos a sorte de ajudar a
envolvimento muito grande”. entidade e ganhar um prêmio

por isso”, comentou.
A outra motocicleta saiu para
Sidnei de Figueiredo Ribeiro.
Foram sorteadas, também,
dois aparelhos de Smart TV
de 42 polegadas (que ficaram com Edner Betioli Júnior
e Entidade Ecumênica de
Amor ao Próximo) e três aparelhos tablets (entregues a
Sandra Elizette Kanno Robles, Katiane Ferreira Prado
e Pamela Angela Sabino).

João Paulo da Silva
Miquelin e Sidnei
de Figueiredo Ribeiro,
nas fotos com a
diretoria da Cocamar,
foram os ganhadores
das motos

J o rn al d e S er vi ç o C oc am ar | 3 3

LARANJA

Pesquisa identifica arma contra o greening
Molécula que atrai o inseto transmissor foi identificada, dando um passo
importante para o desenvolvimento de uma forma de controle da doença
o prazo de cerca de
um ano os citricultores poderão contar
com um instrumento mais eficaz no combate ao psilídeo “Diaphorina
citri”, inseto transmissor do
greening, doença que não tem
cura e demanda a erradicação
dos pés de citros contaminados, conforme reportagem
publicada pela Reuters.

ria com a Universidade da Califórnia (UCDavis) e Escola
Superior de Agricultura Luiz
de Queiroz (Esalq/USP), identificou a molécula que atrai o
inseto transmissor do greening, dando um passo importante para o desenvolvimento
de uma arma contra a doença
mais devastadora da citricultura do Brasil, o maior exportador global de suco de laranja. A doença também deUma pesquisa realizada pelo vastou os pomares da Flórida,
Fundo de Defesa da Citricul- nos Estados Unidos e em outura (Fundecitrus), em parce- tros países produtores.

N
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FEROMÔNIO - A ideia é sintetizar o feromônio identificado
que atrai o psilídeo e depois
utilizá-lo em armadilhas adesivas já usadas atualmente,
de modo a aumentar a captura do inseto, reduzindo assim a propagação da doença
que resultou, desde 2005, na
erradicação de uma área de
laranjais equivalente à quase
metade do atual parque citrícola brasileiro.
“Isso não vai trazer a cura
da doença, mas

vai permitir que
trabalhemos de forma inteligente e assertiva contra o
inseto”, disse o gerente-geral do Fundecitrus, Juliano
Ayres, lembrando que hoje o
combate ao psilídeo é dificultado em razão de sua migração por longas distâncias.

res, segundo Ayres, investimento relativamente pequeno perto dos benefícios e
em relação ao tamanho da
citricultura nacional, que
movimenta anualmente 14
bilhões de dólares, gerando
200 mil empregos diretos e
indiretos, de acordo com esINVESTIMENTO - O Fundeci- tudo elaborado pela Markestrus investiu 1,5 milhão de trat em 2010. Foram seis
“Há duas soluções para o reais na pesquisa, mas o anos de estudo.
greening: uma, de longo valor total dos trabalhos suprazo, é buscar uma planta perou os 2 milhões de dóla- “A pesquisa continua em
resistente, o que envolve
biotecnologia; outra, de curto prazo, que foi a que buscamos agora, é aperfeiçoar o
controle da doença, eliminando as plantas infectadas
e controlando o inseto transmissor”, acrescentou.

duas partes. Uma é a formulação do feromônio, ou seja,
transformar esse produto em
algo prático, o que deve demorar um ano. A outra parte
é continuar pesquisando para saber se há mais alguma
coisa para se adicionar nesse
composto”, disse à Reuters
o pesquisador brasileiro
Walter Leal, da UCDavis, referência nesse tipo de trabalho, com 30 anos de experiência.

Situação é preocupante
O parque citrícola da principal área produtora possui
atualmente quase 175 milhões de árvores, ocupando
em torno de 415 mil hectares. E em torno de 32 milhões de pés estão infectadas com o greening, segundo dados do Fundecitrus.

parque citrícola do Brasil, o
greening afeta em torno de
17% dos pomares, mas é
na Flórida, maior Estado
norte-americano produtor
de citros, que os estragos
são mais evidentes. De
2006 para cá, a produção de
laranjas na região dos Estados Unidos diminuiu de
170 milhões para 50 miEm São Paulo, principal lhões de caixas, segundo

32
Juliano Ayres, do Fundeci- Os pesquisadores do Fundecitrus não estimam as perdas
trus.
geradas pelo greening, mas
PREJUÍZO - Descoberto há destacaram que entre 2005 a
pouco mais de uma década, 2016 foram erradicadas 46,2
o greening é uma doença milhões de árvores infectaque provoca o amarelamen- das em um total de 220 mil
to das folhas e a má forma- hectares, na região produtora
ção dos frutos, reduzindo a de São Paulo e Minas Gerais,
produtividade dos pés a ape- que responde por grande
nas 20% do total em um es- parte das exportações de
paço de cinco a seis anos. suco de laranja do país.

milhões de
pés estão
infectadas com
o greening

17
por cento dos
pomares paulistas
foram afetados
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JOHN DEERE

Cocamar Máquinas é premiada
em Encontro de Concessionários
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Mesmo sendo o grupo mais jovem, empresa vem demonstrando
sua força e foco em oferecer as melhores soluções aos produtores
Dealer Meeting, convenção dos concessionários John Deere,
promovida de 1 a 4 de
dezembro, mostrou a consolidação da Cocamar Máquinas
como uma das concessionárias mais alinhadas aos objetivos da John Deere.

O

A primeira premiação do evento veio logo no primeiro dia,
com a revelação das cinco
concessionárias que integrariam o Leaders Group 2017,
que reconhece as concessionárias que obtiveram o maior
crescimento durante o ano fiscal (novembro-2016 a outubro-2017) e o melhor desenvolvimento das estratégias
propostas pela John Deere para o mesmo período.
As estratégias foram o foco no
pós-vendas (peças e serviços)
e agricultura de precisão.
Neste último quesito, a Cocamar Máquinas foi a primeira e
única concessionária do Brasil
a entrar na última fase deste
programa, que conta com o
apoio do departamento téc-

pelas concessionárias, sendo
que a Cocamar Máquinas foi
POWER SERVICE - No segundo uma das três finalistas na cadia, a Cocamar Máquinas re- tegoria Agir.
cebeu a certificação do programa Power Service, com “Nossa ação foi uma entrega
98% de assertividade na audi- técnica coletiva, que abrangeu
toria, nota que garantiu ficar os clientes da região de Itamentre as três melhores con- bé, os quais compraram novas
cessionárias do Brasil. Segun- plantadeiras para a safra de
do o gerente corporativo de soja”, explica o supervisor de
serviços, Anoar Hardt, o pro- serviços de Maringá, Anderson
grama vem para padronizar o Gavioli. “Dessa maneira, fizeatendimento realizado pelo mos uma entrega técnica mais
departamento de serviços de eficiente para estes novos
todas as concessionárias.
clientes”, complementou.

nico da cooperativa.

FORÇA E FOCO - Um dos representantes da Cocamar Máquinas foi o gerente geral de negócios da Cocamar Máquinas,
João Carlos Ruiz. Para ele a
Cocamar Máquinas vem demonstrando a sua força e o
foco em buscar as melhores
FINALISTA - Ainda no segundo soluções para os produtores.
dia foi entregue o a premiação
do CX Awards, entregue às “Somos o grupo mais jovem
concessionárias que desen- na rede de concessionários
volvem as melhores ações pa- John Deere e já estamos cora aprimorar a experiência do lhendo os frutos de todo emcliente com os produtos John penho e comprometimento da
Deere e os serviços prestados nossa equipe. Agora é focar no

“A oficina de Maringá foi certificada com um nível impressionante nesta primeira onda
do projeto e agora já estamos
selecionados para realizar o
mesmo trabalho na oficina de
Paranavaí”, disse.

crescimento sustentável, serviços e soluções aos nossos
clientes e produtores, bem como melhores resultados”, explicou Ruiz.
VISÃO DO TODO - O responsável pela concessão da Cocamar Máquinas e superintendente da Cocamar, Arquimedes Alexandrino foi o outro representante no evento e comenta que a visão do todo é

fundamental para estar alinhada com os objetivos que a
John Deere quer propagar.
“O colaborador é responsável
por oferecer a melhor solução
para o nosso cliente, ele é responsável por mostrar ao produtor tudo o que oferecemos,
sejam os produtos John Deere
ou os produtos comercializados pelo restante do Grupo Cocamar.”
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DEFENSIVOS AGRÍCOLAS

Mais um mito em queda
Pesquisa mostra que o Japão, reconhecido pela longevidade
de sua população, é o campeão no uso desses produtos
SIMPLISTA - “Dizer que somos
campeões mundiais no consumo de agrotóxicos é uma
abordagem simplista e até
irresponsável”, diz o professor
Caio Carbonari, um dos autores
da pesquisa. Segundo ele, apesar de utilizar o maior volume
de defensivos (em função do
tamanho continental), o Brasil
está em 7º lugar na proporção
com a quantidade de terras
cultivadas, ficando atrás de
países como Japão, Alemanha,
É o que aponta estudo da França e Reino Unido.
Universidade Estadual Paulista em Botucatu (Unesp) E se a análise for pelo volume
apresentado dia 30/11 no de alimentos produzidos, o
fórum Diálogo: Desafio 2050 país cai para 11º no ranking do
e os Objetivos de Desenvol- uso de defensivos, e passam à
vimento Sustentável, promo- nossa frente Argentina, Estavido em São Paulo pela Or- dos Unidos, Austrália e Esganização das Nações Unidas panha.
para a Alimentação e a Agricultura (FAO), Embrapa, As- “Estamos numa situação bassociação Brasileira do Agro- tante confortável quando olhanegócio (Abag) e Associação mos os dados com a ótica mais
Nacional de Defesa Vegetal adequada. Temos sido muito
(Andef). A reportagem é da eficientes no uso da terra e dos
Gazeta do Povo.
insumos, e essa sustentabiliimagem de que o
Brasil é o país que
mais utiliza agroquímicos no mundo
é desconectada da realidade
e apenas alimenta mitos e
inverdades sobre a segurança dos alimentos produzidos no país. Na proporção
de área cultivada, por exemplo, o Japão utiliza oito
vezes mais defensivos agrícolas.

A
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dade só é possível por causa
da ciência e dos agroquímicos”, avalia o pesquisador. “A
imagem que se cria do consumo de agrotóxicos no Brasil
está desconectada de nossa
realidade”, completa.
ESTACIONAR - “Desde 2004 a
gente vem numa tendência
clara de equalizar, de estacionar o consumo de agrotóxicos
no Brasil; ou seja, na contramão de toda a imagem que se
construiu na sociedade brasileira”, diz Carbonari. “Não
existe crescimento exacerbado
como se divulga. E se falarmos
em termos de risco, estamos
em situação extremamente
positiva, com quedas acentuadas. Comparados com outros
países, em qualquer uma dessas culturas, estamos em situação igual ou melhor”.
Para Elisabeth Nascimento,
professora de toxicologia da
Universidade de São Paulo,
compreender a avaliação dos

riscos é fundamental para
mudar a percepção das pessoas. Ela lembra que desde os
anos 80 os produtores rurais
vêm sendo orientados sobre
como usar corretamente o que
chama de “praguicidas”.
RECEITUÁRIO - Para se manterem legalizados no mercado
interno, e mesmo para exportar, os grandes produtores
sabem da necessidade de seguir o receituário agronômico.

A obediência aos parâmetros é
fiscalizada, entre outros, pelo
Plano Nacional de Controle de
Resíduos e Contaminantes, do
Ministério da Agricultura, e
pelo Programa de Análise de
Resíduos de Agrotóxicos em
Alimentos, da Agência Nacional de Vigilãncia Sanitária.
“Temos que lembrar também
que os defensivos não são tão
baratos assim, então o produtor procura usar nas doses recomendadas”, afirma.

SETOR

Cooperativas do Paraná estimam
faturar R$ 70,6 bilhões em 2017
Apesar das dificuldades econômicas enfrentadas ao
longo do ano, cooperativismo estadual deve acrescentar
R$ 1,3 bi em comparação ao montante atingido em 2016
Cocamar foi representada por um grupo de
cooperados e suas esposas no Encontro Estadual de Cooperativas Paranaenses, promovido no dia 8
de dezembro em Curitiba. Realizado no Teatro Positivo, o
evento contou com a participação de cerca de 2 mil cooperativistas que representaram
organizações de dez diferentes
ramos, de todo o Estado, além
de autoridades e lideranças.

A

CRESCIMENTO - As 220 cooperativas do Paraná, de dez
diferentes ramos, devem atingir faturamento de R$ 70,6
bilhões em 2017, o que representa um aumento de R$ 1,3
bilhão em relação ao montante alcançado em 2016. Os
números preliminares do
setor foram divulgados pelo
presidente do Sistema Ocepar, José Roberto Ricken.

econômicas vivenciadas em
2017, das quais ninguém
esteve imune, as cooperativas do Paraná devem confirmar um crescimento adicional de R$ 1,3 bilhão no
seu faturamento, ultrapassando R$ 70 bilhões de movimento econômico, com
geração de 89 mil empregos
diretos e mais 2,8 milhões
de oportunidades de negócios, no campo e nas cida“Apesar das adversidades des”, afirmou.

RESULTADOS – “O índice de
crescimento deve ser inferior
à média dos últimos anos em
razão da recessão econômica,
que teve reflexos no consumo
das famílias, e pela demora
na comercialização dos grãos,
em função da redução dos
preços da produção. Apesar
disso, os resultados líquidos
devem ser superiores a R$ 2
bilhões, próximo da média verificada nos últimos cinco
anos.
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SETOR

É importante frisar que
parte significativa desse resultado
foi obtido devido à conquista de
novos mercados, em função da
agroindustrialização, otimi- zação de
estruturas e ao processo de integração em desenvolvimento no cooperativismo do Paraná”, destacou.
COCAMAR - A Cocamar está entre
as cooperativas que apresentam
crescimento em 2017. O faturamento da cooperativa deve subir
de R$ 3,6 bilhões em 2016 para R$
4 bilhões neste ano, uma evolução
de 7,5%.
PRC 100 – Em seu pronunciamento
na abertura do Encontro Estadual,
Ricken lembrou que o cooperati-

4 0 | J or n al d e Se r viç o Coc a ma r

vismo paranaense continua empenhado em atingir a meta dos R$ 100
bilhões de faturamento nos próximos anos.
“Se há um pequeno destaque em relação ao cooperativismo do Paraná,
é o fato de que aqui, desde o início,
sempre houve planejamento. O PRC
100, o nosso Plano Paraná Cooperativo, representa a continuidade disso
e segue firme no propósito de atingir
R$100 bilhões de movimento econômico ao ano. Ele está sendo implantado com firmeza e determinação,
com o apoio imprescindível dos presidentes e equipes de profissionais
de todos os ramos do cooperativismo e assessoria da Partner”, salientou.

Participaram
cerca de 2 mil
cooperativistas
que
representaram
organizações
de dez
diferentes
ramos

Garantia de origem e qualidade
Ainda no Encontro Estadual de
Cooperativas Paranaenses,
José Roberto Ricken disse
que a credibilidade do sistema
cooperativo é construída com
serviços e produtos de origem, qualidade e preços adequados aos mercados local,
regional, estadual, nacional e
internacional.
“O resultado disso ficou comprovado em pesquisa recente
realizada por empresa especializada, onde 97% dos consumidores paranaenses ouvidos reconhecem a qualidade
e o preço justo nos produtos que oferecemos ao mercado”.
COMUNIDADE – A contribui-

ção das cooperativas no desenvolvimento das comunidades foi outro ponto abordado
pelo dirigente. “É difícil imaginar o Paraná sem as cooperativas, pois, em mais de 120
municípios paranaenses, elas
são as maiores empresas”.
Ricken ressaltou que “é possível afirmar que, onde há um
projeto viável de uma cooperativa, há mais emprego e
renda. A diferença é que o resultado obtido permanece nas
comunidades, é aplicado na
origem, gerando milhares de
oportunidades de negócios e
investimentos. Além disso, as
cooperativas do Paraná somam mais de R$ 2 bilhões de
impostos recolhidos”.

Desenvolvendo pessoas
José Roberto Ricken destacou
ainda que, historicamente, o
cooperativismo paranaense tem
trabalhado com foco no desenvolvimento das pessoas, das
cooperativas e das comunidades, “sem paternalismo ou dependência e com organização
econômica e social”, frisou.

participações, totalizando
107.619 horas-aula.

Isso equivale dizer que, a cada
hora útil durante o ano, há 51
turmas em sala de treinamento,
ou, ainda, que em um ano nós
estamos fazendo o equivalente
a 51 anos de aula. Também
temos 40 pós-graduações em
FORMAÇÃO - “O investimento andamento para 1.209 profisnas pessoas sempre esteve sionais”, destacou.
presente na estratégia de fortalecimento das cooperativas COOPERADOS – De acordo com
do nosso Estado e do País. A o dirigente, o cooperativismo,
formação de lideranças, o que hoje engloba mais de 1,5
treinamento dos profissionais milhão de cooperados, tem
e os investimentos nas áreas atraído cada vez mais gente.
técnicas e sociais têm mere- “Em 2017, 84 mil pessoas se
cido nossa atenção especial. associaram às cooperativas.
O Sistema Ocepar, por meio Dessas, 76 mil aderiram às de
de suas três entidades, Oce- crédito e 7 mil produtores rurais
par, Sescoop/PR e Fecoopar, se integraram às agropecuárias,
realizou neste ano 8.324 que são responsáveis por quase
eventos de capacitação e pro- 60% da produção agropecuária
moção social, com 192 mil em nosso Estado”.

Ricken: “onde há um projeto viável de uma cooperativa, há mais emprego e renda”

“Preocupa-nos muito
a situação atual do Brasil”
Em seu discurso, José Roberto Ricken também falou
sobre o cenário nacional.
“Preocupa-nos muito a situação atual do Brasil, principalmente em relação à
necessidade de melhoria na
gestão dos bens públicos, de
forma a garantir o futuro do
nosso País e que se institua
um modelo de profissionalização à semelhança do que
ocorre na iniciativa privada,
onde há segregação do comando político da gestão
profissional”, frisou.
“O desejo é que sejam tomadas decisões em relação às
reformas necessárias e que
se equacionem as deficiências estruturais existentes,
principalmente em relação à
demanda por investimentos

em infraestrutura tais como:
portos, ferrovias, rodovias,
energia, dentre outras, origem dos custos elevados da
logística que têm penalizado
a nossa competitividade, em
especial para as comunidades mais distantes dos centros consumidores”, disse
ainda.
PODER PÚBLICO – “Talvez
tenha sido necessário passar por esta tragédia que estamos assistindo para que
as pessoas de bem se mobilizem de forma a impedir que
nossas instituições públicas
sejam comprometidas em
relação ao futuro, com prejuízo a toda sociedade. Caberá ao poder público
readequar as funções de Estado e redistribuir responsa-

bilidades, realocando os serviços essenciais entre os poderes e entre os níveis
municipal, estadual e federal”, complementou.

89
mil empregos
diretos são
gerados no Estado

4
bilhões de
reais é quanto a
Cocamar deve faturar
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DESTAQUE

Alvorada do Sul homenageia a
Cocamar e o seu vice-presidente
Convidado especial, José Cícero Aderaldo, o Zico, é natural do município, onde
foi organizada dias 14 e 15/12 uma programação comemorativa de aniversário
Em comemoração à passagem
no dia 14 de dezembro dos 65
anos de fundação de Alvorada
do Sul, município da região de
Londrina, o poder público municipal prestou homenagem à
Cocamar, que possui desde
2010 uma unidade operacional
na cidade, onde se consolida
como uma das principais parceiras para o desenvolvimento
econômico regional.

José Cícero Aderaldo, que é
natural de Alvorada do Sul.
Convidado especial, Aderaldo
participou do evento, que foi
prestigiado também por amigos e familiares seus, além de
várias lideranças da comunidade, o gerente Anderson de
Moura e colaboradores da unidade da cooperativa. Ao final,
a Cocamar também acabou fazendo uma homenagem ao
município, com uma apresenNo dia seguinte ao aniversário, tação do Coral Cocamar.
a prefeitura, representada pelo
prefeito Marcos Antonio Volta- VALORIZAÇÃO - Em seu prorelli, e a Paróquia Nossa Se- nunciamento, o prefeito resnhora do Perpétuo Socorro, por saltou a importância da premeio do padre Luiz Laudino, sença da cooperativa no munipromoveram uma cerimônia no cípio e os investimentos realiinterior da própria igreja, para zados nos últimos anos para
o reconhecimento à coopera- ampliar a estrutura da unidade
tiva e ao seu vice-presidente, local. Segundo ele, “a Cocamar

valorizou os produtores, ao fortalecer a classe”. E, ao lado do
padre Laudino, deu destaque à
trajetória profissional de Aderaldo, o Zico, como muitos o
conhecem desde pequeno na
cidade - codnome que o acompanha. Em seguida, ambos entregaram uma lembrança ao
vice-presidente da Cocamar.
RECEPTIVIDADE - Ao agradecer
a homenagem, Zico disse que
a cooperativa “é uma organização que pertence aos associados e, como tal, sua função
é fazer com que eles tenham o
maior retorno possível em seus
negócios”. Explicou que os investimentos no município somente foram possíveis graças
à boa receptividade e a efetiva
participação do quadro de coo-

perados e, por fim, fez menção
ao seu histórico no sistema cooperativista. A carreira profissional ele começou em uma
função modesta na antiga Camas (Cooperativa Agrícola
Mista de Alvorada do Sul) que,
no começo da década de 1990,
foi absorvida temporariamente
pela Cocamar. Convidado a trabalhar na sede da cooperativa

em Maringá, como assistente
comercial, Zico assumiria mais
tarde a gerência dessa área e
também a superintendência.
Em 2014, com a profissionalização do sistema de gestão da
cooperativa, tornou-se vicepresidente de Negócios, compondo a diretoria-executiva ao
lado do presidente Divanir Higino.

Cocamar TRR aumenta frota para atender cooperados
Em parceria com a Transcocamar, a Cocamar TRR aumenta
sua frota para 15 caminhões,
visando atender com maisqualidade os cooperados. O caminhão, que passou a integrar
a frota, foi entregue para a cooperativa no dia 21 de novembro.
Segundo o gerente de armazenagem e transporte, Ezequiel
Scopel, essa é uma forma de
atender as demandas dos produtores rurais com mais agili4 2 | J or n al d e Se r viç o Coc a ma r

dade. “Com o desafio de crescer com rentabilidade, nossos
cooperados buscam parcerias,
como a Cocamar TRR, para não
atrasar o plantio e a colheita.
Por isso, estamos melhorando
cada vez mais”, disse Scopel.
O gerente comercial de Postos,
Cleverton Antonio Ruffo, afirma que em 2017 foram mais de
15 mil entregas de óleo diesel,
“um verdadeiro recorde”.
Desde o início da Cocamar TRR
em 2010, “rodamos mais de

um milhão de quilômetros, nossos produtores no plantio e rente comercial de Postos –
sem nenhum acidente, para na colheita”, finalizou o ge- TRR, Cleverton Antonio Ruffo.
entregar aos nossos cooperados mais de 30 milhões de litros de combustível”, afirma
Ruffo.
A Cocamar garante que em
2018 o desafio é ainda maior,
pretendendo repassar aos cooperados mais de 34 milhões de
litros de óleo diesel. “Ações
como esta são extremamente
importantes e estratégicas na
busca pela tranquilidade de

Willian Cavalheiro, Ezequiel Scopel,
Cleverton Ruffo e Geraldo Ganaza

ALMANAQUE

O “produtor pardal”
Fazendo um trocadilho com o personagem das histórias infantis, é assim que
chamam o cooperado Amaury Pinzan, de Cianorte, que gosta de inventar coisas
Marly Aires
eguindo os passos do
pai Luiz Pinzan, de Cianorte, que gostava de
inventar de tudo para
atender as necessidades do
sítio ou facilitar o serviço,
Amaury Pinzan herdou o talento para descobrir como as
coisas funcionam, para criar
máquinas e encontrar novas
formas de fazer as coisas funcionarem. Ainda quando criança gostava de ficar atrás do pai
vendo-o consertar as coisas e
ele mesmo é que fazia seus
carrinhos.

S

O Amaury pode nunca ter visto
uma máquina parecida na sua
frente, mas com um pouco de
paciência e muita observação,
arruma um jeito de consertar
qualquer coisa, brincam os seus
irmãos, Carlos, Cláudio e Pedro,
todos produtores rurais como
Amaury. Por isso a vizinhança e
amigos estão sempre trazendo
as coisas para ele consertar.
SACADOR - Uma das invenções
que facilitaram tremendamente a vida da família foi o
sacador de rolamento de esferas da colheitadeira de soja.
Um serviço que normalmente
leva meio dia para ser executado, com a invenção de
Amaury, são necessários só
cinco minutos.
Em vez de soltar os pistões,
tirar a garganta da colheitadeira, soltar correntes da es-

teira, tirar travas das roldanas
e empurrar o eixo para tirar o
rolamento entre a garganta da
colheitadeira e o tubo de descarga, com o equipamento, é
só tirar as polias laterais e
sacar os rolamentos.

cional se levava 10 dias para
fazer um alqueire. A máquina
sulcava e jogava as mudas,
uma rodinha atrás deitava-as e
dois discos na sequência tapavam o buraco.
FABRICAÇÃO - Além de plantar
mandioca para a família, prestava serviço para outros produtores e quando mudou de
cultura em sua propriedade,
vendeu a máquina para outro
mandiocultor. Chegou também
a fabricar outras unidades sobencomenda.

PLANTADEIRA -Outra invenção
que fez história na família foi a
plantadeira de mandioca, em
1987, quando o plantio era essencialmente manual. Quando
chegou em casa com uma
plantadeira de soja velha de 11
linhas, caindo aos pedaços, foi
chamado de tudo, mas ele só
Ainda adaptou a plantadeira de
queria o chassis dela.
milho (45cm) com uma caixa
Este estrado foi a base para a adicional para também semear
sua plantadeira de mandioca a braquiária, integrando as
que fazia três alqueires por dia, duas culturas. Aproveitando
enquanto que no método tradi- peças, construiu uma máquina

automática de moer carne e
usando o motor de uma velha
máquina de lavar roupa, fez
uma roçadeira de jardim, entre
tantas outras invenções.

Amaury demonstra
o funcionamento
do pulverizador de
café mecânico
com água

PULVERIZADOR - Do cafezal
que possuíam, restam 3 mil
pés na área de Amaury. Com o
passar dos anos, carregar o
pulverizador costal estava cada vez mais difícil. Da necessidade veio a ideia de montar
com este um pulverizador mecânico de café e de horta. Instalou um motor, colocou tudo
sobre um carrinho de empurrar
construído com ferros e rodas
de bicicleta. E de uma haste de
ferro móvel pulveriza o cafezal
ou a horta usando uma mangueira de jardim com bicos
pulverizadores.
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RECEITA

No peixe, o sabor da
tradição mineira
Extremamente hábil, Rosana
Norata da Silva, de Paranavaí
prepara uma tilápia em meio a
camadas de batatas e cebolas
que encantam só de olhar
convivência e o aprendizado com a mãe Arabela e
a avó Rita, despertaram muito cedo em Rosana Norata da Silva, o prazer por cozinhar. A origem mineira inspirou, naturalmente, o talento em lidar
com as panelas e o forno, a harmonizar temperos e a desenvolver aquele jeito tão pessoal que, ao preparar um quitute, faz dele uma iguaria única.

A
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Sempre havia em
sua casa um tutu, um feijão andu, um porco na lata,
um frango ao molho, um
frango com quiabo, um
café com polenta e leite.
Tinha até uma sopa de
mandioca lascada (cortada
em pequenas tiras), um
maxixe também lascado,
enfim.
Rosana e o marido Nélson
Tormena apreciam, especialmente, conviver com os
amigos e recepcioná-los
em sua residência na cidade de Paranavaí, quando
todos já sabem: vão se deleitar com as delícias à
mesa.
Extremamente hábil, a dona da casa elabora peixes
de diferentes formas, como o recheado e também o
filé de tilápia em meio a
camadas de batatas e cebolas que encantam só de
olhar.
PEIXE RECHEADO
AO FORNO
• 3kg de peixe
• suco de 1 limão
• azeite e sal a gosto
• 1kg de batata
• 400g de cenoura
• 150g de azeitona
• 1 xícara de maionese
Suavit
• 1 lata de creme de
leite
• 300g de muçarela
• salsinha e cebolinha
opcional

leve para assar por 40 minutos. Antes de esfriar, retire os espinhos, coloque
em uma travessa e reserve.
Pique a batata e a cenoura
em pedaços bem pequenos. Cozinhe a batata e a
cenoura separadamente,
com o sal. Escorra e coloque em uma travessa.
Acrescente a azeitona, a
maionese e o azeite.
Misture tudo. Por último,
coloque o creme de leite e
o queijo muçarela. Por
fim, colocar em cima do
peixe e polvilhar com muçarela, levando ao forno
para gratinar durante 40
minutos.
Rosana e o marido
Nélson Tormena
apreciam conviver
com os amigos e
recepcioná-los
com essas
delícias à mesa

PREPARO
Abra o peixe ao meio, tempere com sal e limão. Coloque em uma assadeira e
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PESCARIA

Fisgada certeira
No pesqueiro e na correnteza, fisgar na hora certa e com agilidade é o
segredo para garantir o sucesso na pescaria, mas há outros cuidados que ajudam
ara ter êxito na pescaria, seja num pesqueiro ou na correnteza, há vários cuidados a se observar e que ajudam a acertar a fisgada. O básico, entretanto, é fisgar na
hora certa e com agilidade. O
pescador pode perder a oportunidade se o peixe perceber
que a isca “não é de verdade”.
Ele rapidamente a repele e
parte para outra.

P

Para ajudar a perceber a hora
certa de fisgar, quando montar
o chicote, utilize uma boinha
de cor bem visível, que vai ficar entre a cevadeira e a “anteninha” e que funcionará co-

monofilamento, mas o melhor
é usar a de multifilamento,
que dá mais agilidade. Aí está
pronto para fisgar tanto uma
pequena tilápia, quanto os
grandes tambacus, carpas e
até pintados.

Se não funcionar, troque de
“anteninha” até encontrar
uma que acabe dando resultado, pois, às vezes, a cor da
isca ou até mesmo da miçanga
é o que vai fazer a diferença no
final da pescaria.

CEVA - Também funciona sempre arremessar duas ou três
vezes, cevando no mesmo local. E, quando os peixes estiverem subindo para comer, o
arremesso deve ser um pouco
mais longo e logo na sequência
devemos recolher a linha bem
devagar, até que a isca fique localizada no ponto dos ataques,
evitando assim que se assusA linha a ser usada pode ser tem e se afastem desconfiados.

CORRENTEZA - Já para pegar
aqueles peixes que tem como
costume procurar seu alimento em lugares rasos, uma
boa tática é deixar a correnteza trabalhar a seu favor,
ponto que pode ser determinante para o seu sucesso.
Para que isso aconteça, use
um peso mais leve do que o indicado para ancorar sua isca
no fundo. Normalmente a in-

mo sinalizadora na hora da investida do peixe na isca. Assim que a boinha afundar, a
fisgada deve ser instantânea.
O chicote pode ser montado
com monofilamento ou fluorcarbono 0.40mm.
MATERIAL - O tamanho deve
ser entre 1,50 e 3,00 m, podendo variar um pouco de
acordo com cada situação. A
dica é usar varas entre 2,10 e
2,70 metros, de ação rápida,
para carretilha ou molinete
que comporte no mínimo 100
m de linha 0.35 mm para obter
os melhores resultados.

dicação do guia/piloteiro é
certeira, mas caso não funciona. Experimente algo no
mínimo 30% mais leve.
Com o barco, permaneça parado e paralelo à margem do
rio, arremesse a sua frente e
deixe o peso correr, cedendo
linha até que se acomode no
leito do rio. A corrente vai
levar o peso até a parte rasa,
mas especificamente na parede de fora, onde o espraiado
se inicia, lugar em que cacharas e pirararas procuram por
alimento no início e final do
dia. Acertando a deriva da
isca, é só aguardar a corrida,
fisgar e se dividir.
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