SEGURANÇA

Sensos nas propriedades rurais
Além de um melhor aproveitamento do
espaço, o ambiente torna-se mais
limpo e organizado, são eliminados os
riscos de acidentes e os desperdícios
maioria dos acidentes
que ocorrem nas propriedades rurais é
causada por quedas
provocadas por escorregões e
desequilíbrios; objetos que
atingem, cortam, pressionam
ou prendem membros do corpo; choques elétricos devido
à falta de manutenção e conservação de fios, não desligamento de chaves e exposição
à umidade; lesões por esforço
repetitivo; ou queimaduras
ocasionadas por combustão
ou agentes químicos.

A

O ponto em comum, segundo
a equipe de Segurança da Cocamar é que são causas que
podem ser facilmente evitadas se forem adotadas práticas de limpeza, organização,
higiene, disciplina e utilização
como do programa Sensos (ou
5S), desenvolvido no Japão,
logo após a Segunda Guerra
Mundial.
Após o fim da guerra a maior
parte das indústrias japonesas estava destruída, suja,
desorganizada, com mão de
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obra desqualificada e com
problemas operacionais, o
que ocasionava muitas perdas
e desperdícios ao processo
produtivo. O 5S surgiu neste
contexto, como forma de
combater a sujeira e o desperdício das indústrias japonesas
e reconstruir o país. A sigla 5S
refere-se às iniciais de cinco
palavras japonesas: seiri, seiton, seiso, seiketsu e shitsuke.

tamento do espaço, o ambiente torna-se mais agradável, limpo e organizado, são
eliminadas situações precárias de trabalho e todos reaAlém de um melhor aprovei- lizam suas atividades com
necessários. Equipamentos
de segurança, ferramentas e
produtos químicos têm lugar
certo.

A equipe de Segurança da
Cocamar destaca que propriedade desorganizada reúne ferramentas, produtos
químicos, material enferrujado, restos de produtos vencidos e cria espaço para a
proliferação de insetos e roedores, expondo o produtor a
todo tipo de risco de acidentes, problema que aumenta
ainda mais no caso de materiais enferrujados.

Seiri -senso de utilização: deve
se classificar todos os materiais necessários para a organização, distinguindo o que é
útil ou inútil, preservando no
ambiente de trabalho só o que
for útil para a execução das atividades, fazendo a destinação
adequada dos demais.

Agricultor organizado mantém tudo em seu lugar, garantindo a conservação dos
equipamentos e facilidade na
hora de encontrar objetos

Seiton - senso de ordenação:
deve se organizar os itens classificados como úteis colocando
“cada coisa no seu devido lugar”, onde qualquer pessoa

menos acidentes e com mais
segurança. Também são eliminados desperdícios, o que
gera mais qualidade e produtividade e proporciona maior
satisfação a todos.

Entenda casa senso
que queira fazer uso destes, e conservarem essas circunstâncias de trabalho. As pesencontre-os com facilidade.
soas se sentem mais estimuSeiso -senso de limpeza: cada
ladas e produtivas.
pessoa é responsável pela limpeza e supervisão dos mateShitsuke - senso de disciplina:
riais e equipamentos de trabapara que o programa tenha
lho, devendo se eliminar todas
continuidade e possa ser aperas fontes de sujeira do amfeiçoado é importante que tobiente. Mais importante do que
das as pessoas envolvidas aslimpar é aprender a não sujar.
sumam o compromisso pela
Seiketsu - senso de saúde ou qualidade e mantenham-se
higiene: o objetivo é levar as comprometidos com o cumpripessoas a se preocuparem mento de regras, prazos e acormais com sua saúde e higiene dos combinados.

PALAVRA DO PRESIDENTE

Aprender com os desafios
para evoluir sempre
Assistidos pela cooperativa, produtores incorporam conhecimentos
e tecnologias que os tornam menos vulneráveis à intempéries
Divanir Higino,
presidente da Cocamar
m ano nunca é igual
ao outro e depois de
uma temporada favorável e de alta
produtividade no ciclo anterior (2016/17), temos uma
safra de soja que, até se
completar, passou por várias
adversidades climáticas.

U

Os produtores enfrentaram a
estiagem que protelou a semeadura, as baixas temperaturas noturnas que inibiram o
desenvolvimento na fase inicial, as chuvas excessivas e a
falta de luminosidade na reta
final, com consequente queda
de vagens e, se não bastasse,
uma alta incidência de ferrugem, com consequente perda
de produtividade.
Ao se deparar com esse primeiro parágrafo, o leitor poderia imaginar que o produtor, a esta altura, estaria lamentando perdas. É difícil,
mas o que se vê é entusiasmo e gratidão a Deus pelos
volumes colhidos que, se em
geral têm ficado abaixo dos
patamares do ano passado,
são ainda respeitáveis e remuneradores.
Assistidos pela cooperativa,
os produtores têm conseguido vencer os desafios e,

ao incorporar novos conhecimentos e tecnologias, recomendados pela equipe técnica, se tornam menos vulneráveis aos problemas ocasionados pelas incertezas do
clima.
Um exemplo disso é o manejo do solo: a adoção de
práticas como o consórcio
milho e braquiária têm feito
uma enorme diferença, não
apenas pela produção de cobertura de palha que protege
o solo da erosão e dos raios
solares, como cria um ambiente mais favorável ao desenvolvimento das plantas,
reduz custos com o controle
de ervas daninhas e ainda de grãos e proteína animal.
contribui para recuperar a Nesta safra de tantas adverfertilidade natural.
sidades, como se reportou,
há produtores colhendo soja
Outro exemplo é o sistema em quantidades parecidas
de integração lavoura-pe- com os da terra roxa. O amcuária-floresta (ILPF), que plo esforço a que nos dedicapossibilita incorporar solos mos para elevar os níveis
arenosos e de pastos degra- regionais de produtividade, é
dados à moderna produção mais um exemplo.

Ninguém gostaria de passar
por anos complicados e ver o
seu potencial de produtividade diminuir. Mas períodos assim demonstram a assertividade dos projetos realizados pela Cocamar e oferecem uma resposta àqueles que se predispõem a aderir.

A cooperativa busca soluções, o tempo todo, para que
os cooperados se mantenham competitivos em seus
negócios. Em outras palavras: sejam devidamente remunerados com o que fazem,
lembrando que a maior parte
deles, cerca de 80%, se enquadra como de pequeno
porte, uma categoria que,
sem dúvida, teria muito mais
dificuldades não fosse pela
orientação e o apoio da Cocamar ao longo dos 365 dias
do ano.

Períodos assim demonstram a assertividade dos
projetos realizados pela Cocamar e oferecem uma
resposta àqueles que se predispõem a aderir.

Ao caminharem juntos, cooperativa e cooperados vencem os seus desafios e
vislumbram novos e promissores horizontes.
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RALLY

Lavoura irrigada traz mais
segurança no areião
Com pivô central, produtores estão conseguindo sair na frente no cultivo de soja, antecipar a
semeadura de milho de inverno e ainda ter um tempo maior antes do novo ciclo de verão,
para plantar uma forrageira e reforçar a cobertura do solo

Em Cruzeiro do Oeste, o pivô central foi instalado há seis anos e custo do investimento está sendo diluído com o aumento da produtividade
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Foto: Regiane/Cruzeiro do Oeste

ROGÉRIO RECCO
m regiões de solo arenoso, onde as lavouras
são mais vulneráveis
ao déficit hídrico, a irrigação faz a diferença, conferindo maior segurança ao produtor de grãos.

E

Neste ciclo 2017/18, em que a
semeadura da soja foi autorizada mais cedo (a partir de 11
de setembro, com a antecipação do fim do Vazio Sanitário),
a grande maioria dos produtores, devido à estiagem, só
conseguiu realizar a operação
nas primeiras semanas de outubro, deixando muito apertada a janela para semear a
cultura seguinte, de milho.
Já quem conta com irrigação
conseguiu sair na frente, colher mais cedo, antecipar a semeadura do milho de inverno
e, antes do ciclo seguinte da
soja, ainda ter um intervalo
maior que pode ser aproveitado para o plantio de uma for-

Colheita de soja foi feita no começo de fevereiro

rageira e reforçar a cobertura mília Tibério, de Lupionópolis,
do solo.
mais ao norte, na divisa com o
Estado de São Paulo. Os Paro
NÃO DEPENDEM DA CHUVA - e os Tibério foram visitados
Os irmãos Paro, que residem pelo Rally Cocamar Bayer e
em Umuarama, no noroeste Spraytec de Produtividade.
paranaense, têm uma experiência parecida com a da fa- Assistidos tecnicamente em

suas lavouras pelos agrônomos Flávio Almeida e Manolo
Tramontina, das unidades da
Cocamar em Cruzeiro do Oeste
e Lupionópolis, eles possuem,
há anos, equipamentos de irrigação com pivô central e, em
parte de suas áreas, não de-

pendem da chuva para semear.
O Rally é patrocinado, também, pela Ford (concessionárias Maringá e Londrina), Sancor Seguros e Unicampo, com
o apoio do Comitê Estratégico
Soja Brasil (Cesb).

Produtores de soja e pecuaristas, os irmãos Luiz Fernando e
Luiz Francisco Paro investiram
em 2012 na compra do equipamento para irrigar pastagens da
fazenda que possuem em Cruzeiro do Oeste, a 25 quilômetros
de Umuarama. Essa região de
solo formado pelo arenito caiuá,
com baixo teor de argila, é mais
sensível que a terra roxa a períodos de estiagem.
O propósito inicial dos Paro,
com a irrigação, não era a soja,
e sim o boi. Em 20 alqueires irrigados (48,4 hectares), havia 27
piquetes que comportavam 400

Foto: Regiane/Cruzeiro do Oeste

Do boi para a soja
cabeças para engorda. Diante
da estagnação, nos anos seguintes, dos preços da arroba
bovina, e com as despesas de
energia elétrica subindo, eles
decidiram mudar os planos e redirecionar o equipamento para
a produção de grãos.
DEU CERTO - A área coberta pelo
sistema é formada por 20 dos
70 alqueires (169,4 hectares) de
lavoura. No ano passado (ciclo
2016/17), os Paro alcançaram
na primeira safra de soja a
média de 175 sacas por alqueire
(72,3/hectare). Nesta temporada (2017/18), com a semea-

Semeadura de milho logo após a colheita da soja

dura feita no dia 18 de setembro, a expectativa era fechar os
números no mesmo patamar
anterior.

entre dezembro e janeiro acabou afetando a produtividade.
Com a queda ou o “abortamento” de vagens, a média
ficou em 140 sacas por alqueire
Mas o excesso de dias chuvosos (57,8/hectare), uma quantidade

ainda bastante respeitável para
a região. Depois do milho, eles
geralmente semeiam uma forrageira para reforçar a cobertura de palha, no solo, para a
safra de verão.
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Clima atrapalhou
mas média foi boa
Em Lupionópolis, dos 240 alqueires (580,8 hectares) de
soja da família Tibério, 40
(84,8/hectares) são irrigados
e o produtor Carlos José, o
Tiquinho, conta que começou a irrigar há seis anos. O
solo é menos arenoso que o
de Cruzeiro do Oeste e Tiquinho semeou no dia 27 de
setembro, em plena estiagem. A média na colheita
dele, de 143 sacas por alqueire (59 sacas/hectare),
só não foi maior em razão
dos mesmos problemas enfrentados pelos Paro.

sado, mas já chegou a 148
sacas (61,1 sacas/hectare).
Na safrinha de milho, em
2017, ele colheu 252 sacas
(104,1 sacas/hectare).

CEDO – Tanto os irmãos Paro
quanto Tiquinho utilizaram o
pivô central, neste ciclo,
mais na fase de largada da
soja. Quando é necessário
irrigar, eles acionam o equipamento no horário noturno,
das 21 às 6h, beneficiandose de uma redução de 60%
no valor da tarifa, assegurada pelo Programa Irrigação Noturna (Pin), do goverSegundo o produtor, o inves- no do Estado.
timento na irrigação tem valido a pena. No geral, a área Segundo Luiz Fernando,
irrigada contribui para que a para fazer o giro completo
propriedade tenha uma mé- nos 20 alqueires, derradia maior, que foi de 128 sa- mando 15 mililitros (ml) de
cos por alqueire (52,8 sa- água, o pivô demanda 33
cas/hectare) no ano pas- horas.

Produtor Carlos José Tibério, de Lupionópolis

É preciso requerer
a outorga de água
Antes de adquirir um equipamento de pivô central, o produtor interessado deve requerer a outorga do uso da
água no Instituto das Águas
do Paraná, cujos técnicos vão
orientar sobre a elaboração
do projeto. No caso dos irmãos Paro, eles já possuem a
outorga definitiva e a água é
captada de quatro nascentes
próximas, que convergem
para um rio. Luiz Fernando informa que o investimento foi
de R$ 350 mil (R$ 7.230/ha) ,

sem contar algumas melhorias
realizadas na propriedade,
como a substituição de cercas
antigas, além da correção e a
adubação do solo. “Não adianta investir em irrigação e deixar o solo com baixo potencial
produtivo”, explica.
O produtor diz que o equipamento demanda pouca manutenção e vai se pagando
ao longo dos anos com a
maior produtividade das lavouras.
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RALLY

Boa safra em Assaí e São Sebastião da Amoreira
Engenheiro agrônomo, o produtor Guilherme Martins Gomes Santos, de Assaí, região
de Londrina, diz esperar uma
boa produtividade de soja.
De uma família de pioneiros
no município, ele acredita
que a sua lavoura apresenta
potencial para produzir mais
do que na safra passada,
quando a média foi de 148
sacas por alqueire (61 sacas/hectare).

Guilherme Martins Gomes Santos, produtor de Assaí (direita), com o gerente da unidade de Assaí,
Welison Miguel Mansano, e o coordenador técnico da cooperativa, Rafael Furlanetto
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Embora tenha enfrentado alguns percalços, como chuvas
em excesso e baixa temperatura na fase inicial de desenvolvimento, a soja recuperou-se e ficou carregada de vagens.

PRODUTIVIDADE - Interessado
em ampliar os níveis de produtividade, Santos conta que
mantém experimentos com
fungicidas na propriedade e
costuma investir no aumento
da fertilidade do solo. “Para
ser bem sucedido, tem que investir no solo”, afirma.
Desde 2013, ele e o irmão Gustavo, que é médico-veterinário, fazem uma parceria para
incrementar um projeto de integração lavoura-pecuária
(ILP). Orientados pelo agrônomo William Fernandes, da
cooperativa, eles plantam milho em consórcio com capim
braquiária, no inverno.
REPETIR, QUEM SABE - Cultivando soja desde 1989, quando o algodão deixou de ser
plantado na região de Santa
Cecília do Pavão, o produtor
Milton dos Santos possui 30
alqueires (72,6 hectares) destinados à oleaginosa no verão
e trigo no inverno.
Na safra de soja do ano passado, o produtor colheu a mé-

dia de 140 sacas, que espera
repetir no ciclo atual. Essa
marca foi a mesma que ele
conseguiu, também, no trigo,
mas a ideia é reduzir um pouco
a área com o cereal em 2018,
abrindo espaço para a aveia
branca.

ção do solo, Nakashima foi
orientado a adotar o consórcio
milho e braquiária, que faz
desde 2016. Para isso, conta,
precisou vencer a resistência
do pai. E, em curto espaço de
tempo, diz já ver resultados:
“a lavoura está mais parelha,
mais padronizada, a cobertura
CLIMA ATRAPALHOU - À frente protege o solo, retém umidade
de 54 alqueires (130 hectares) e isso aumenta a janela do
em São Sebastião da Amo- plantio”.
reira, Johny Nakashima e o pai
dele, Mário, conseguiram uma VOLTANDO À MÉDIA – O produmédia recorde de soja na co- tor Luiz Takumi Shigueoka
lheita do ano passado: 179 conta que diversifica os negósacas por alqueire (73,9/hec- cios da propriedade com soja
e café, em Assaí. A soja cometare).
çou em 1989, quando ele deiDesta vez, por causa dos pro- xou de ser funcionário da
blemas climáticos – dois pe- Cocamar em Maringá e resolríodos de seca, chuvas dema- veu assumir a gestão das tersiadas e frio, que causaram ras da família.
danos às lavouras – ele diz ter
duas áreas em condições dis- No ano de 2004, decidiu apostintas: uma com potencial pa- tar também no café, já mecara 130 sacas (53,7/hectare) e nizando uma parte da atioutra onde espera um pouco vidade. “Só a colheita contimais: 150 por alqueire nua manual”, explica. Mesmo
com a mão de obra cara, a ca(61,9/hectare).
feicultura ainda oferece um
Em busca de soluções para
problemas como a compacta-

Luiz Takumi Shigueoka, também
de Assaí, diversifica soja com café

resultado melhor do que a
soja. Orientado pelo agrônomo Leandro Kondo, Shigueoka tem um histórico de
produzir 130 sacas de soja
por alqueire (53,7/hectare),
mas no ano passado a média

foi bem mais alta: 160
(66,1/hectare). “Agora, acho
que voltaremos à média dos
anos anteriores”, afirma, referindo-se aos efeitos dos
problemas climáticos enfrentados nesta safra.

DIA DE CAMPO – Realizada no início de fevereiro, a segunda edição do Dia de Campo

Johny Nakashima, de São Sebastião
da Amoreira: esperando boas médias

e Dia de Negócios, em São Sebastião da Amoreira, movimentou cerca de 300 produtores
e técnicos que se deslocaram também de municípios próximos, entre as quais Assaí,
Congoinhas, Santa Cecília do Pavão e São Jerônimo da Serra, cidades que, por causa
dos seus nomes, compõem a conhecida “Região dos Santos”.
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Em Apucarana e Arapongas,
previsão de boas colheitas
O produtor Pedro Cortinove,
que cultiva 160 alqueires
(cerca de 400 hectares) em
Apucarana, diz estar na expectativa de conseguir uma
média entre 150 e 160 sacas
por alqueire (62 a 66/hectare),
patamar que, se confirmado,
ficará um pouco abaixo das
170 sacas (70/hectare) colhidas na temporada anterior
(2016/17).
“No ano passado o clima foi
melhor”, lembra Cortinove,
explicando que por causa do
longo período chuvoso e sem
a luminosidade requerida pelas plantas – entre o final de
dezembro e até a terceira semana de janeiro -, houve
perda (abortamento) de vagens.
MANEJO - Cortinove faz investimento em manejo do solo e
na escolha de variedades que
oferecem mais resposta.

Elton Corbaxo, de Arapongas, com o agrônomo
Daniel Priolli, da unidade local da cooperativa

Como o produtor arrenda a
maior parte das terras que
cultiva, é preciso investir no
aumento constante da produ-

tividade, pois o custo, só com
o arrendamento, é de 40 sacas por alqueire (16,5/hectare).

Pedro Cortinove: arrendatário, principalmente, é sempre
pressionado a aumentar seus níveis de produtividade

O produtor conta que se vale
de sua experiência e também
do apoio de dois engenheiros
agrônomos que têm em casa,
seus filhos, que o orientam
em relação às tecnologias
que vão surgindo. Um deles,
Pedro, trabalha na unidade
local da Cocamar.

ARAPONGAS/APUCARANA – O tradicional Dia de Campo, às margens da
BR-369, movimentou centenas de produtores e foi acompanhado pela equipe do
Rally Cocamar Bayer e Spraytec de Produtividade

PROJEÇÕES - O produtor Elton
Corbaxo, de Arapongas, diz
que em seus 100 alqueires
(242 hectares), a previsão é
chegar a 160 sacas de média

(66/hectare), praticamente a
mesma quantidade alcançada
no último ano. Segundo o
agrônomo Daniel Prioli, da
unidade local da cooperativa,
o produtor tem feito adubação
diferenciada (750kg na base)
e testado diversas variedades.
Já Luiz Carlos Rosa, de Arapongas, cultiva 190 alqueires
(460 hectares) e calcula que,
neste ano, sua média deve
ficar ao redor de 140 sacas
por alqueire.
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RALLY

Integração recupera pastos e faz pecuaristas
diversificarem as fontes de renda
Orientados pela Cocamar, eles incorporaram o cultivo de soja em seus
negócios e, confiantes, até já se estruturaram com maquinários

Seu Toninho Garcia, 77 anos, de Guaraci, disse estar empolgado com os resultados da integração
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A degradação dos pastos em
regiões de solo arenoso, que
leva a pecuária tradicional a
uma situação de baixo retorno econômico, está sendo
enfrentada por pecuaristas
paranaenses de uma maneira mais vantajosa do que
simplesmente investir em
adubação, como alguns ainda fazem. O Rally Cocamar
Bayer e Spraytec de Produtividade foi ver isto de perto,
na região norte do Estado.
Orientados pela Cocamar,
eles estão descobrindo os
benefícios de reformar as
pastagens com agricultura,
durante o verão. Mesmo os
pecuaristas tradicionais, ge-

mília em 1952 sempre foi de
pastos e, convencido pelo
agrônomo André Bartchechen, da unidade da Cocamar em Jaguapitã, cidade
vizinha, decidiu romper a
longa tradição e experimentar a novidade. “Não tenho
QUEBRANDO A TRADIÇÃO - do que me arrepender”,
Em Guaraci, a 72 km de Ma- afirma.
ringá, o produtor Antonio Albuquerque Garcia, o seu To- VAI AUMENTAR - São 100
ninho, é exemplo disso. Aos hectares de soja (41,3 al77 anos, ele conta que nunca queires), área que vai ser
havia pensado em ver a fa- ampliada para 150 (62 alzenda de 370 hectares culti- queires) no ciclo 2018/19.
vada com soja, como vem Na temporada 2016/17, o
produtor colheu a média de
acontecendo desde 2012.
55,7 sacas/hectare (135/alSeu Toninho diz que a pro- queire) e o potencial para o
priedade adquirida pela fa- atual período, segundo cal-

ralmente mais relutantes em
aceitar mudanças, estão
aderindo a projetos em que
passam a trabalhar com lavoura como estratégia para
fortalecer o seu principal
negócio: a pecuária.

cula o agrônomo, é de 60
sacas em média (145/alqueire). Nada mau para um
solo com 18% de teor de argila e uma safra marcada
por extremos climáticos
que preocuparam, como estiagem e chuvas em excesso, frio e altas temperaturas.
GOSTANDO - Recusando propostas para arrendar suas
terras, seu Toninho decidiu
ele próprio tocar a ILP e investiu ao longo dos anos na
aquisição de maquinários
(só não tem, ainda, a colheitadeira) e explica porque a
integração está valendo a
pena. A agricultura entrou

na fazenda sem que ele precisasse reduzir o rebanho de
aproximadamente mil cabeças e o solo vem sendo reestruturado com o plantio de
braquiária logo após a colheita, formando forragem
para alimentar o gado no inverno.
O produtor, que segue à risca
a orientação técnica, diz ter
gostado do sistema em que
o pasto é dessecado para dar
lugar à lavoura, fazendo calagem, aplicando a adubação
necessária e não fazendo
nenhuma intervenção no solo, a não ser a correção dos
“trilhos” deixados pela boiada nos pastos.

Colher muita soja
Também em Guaraci, outro
pecuarista. José Sérgio Garcia, de 51 anos, se rendeu à
integração. Dos 255 hectares
(105,4 alqueires) da propriedade, 104 (43 alqueires) estão
sendo cultivados com soja
nesta safra e a estimativa de
produtividade do agrônomo da
Cocamar em Jaguapitã, André
Bartchechen, é de pelo menos
60 sacas por hectare (150/alqueire), mantendo a média
obtida no ano passado, de 63
sacas/hectare (153/alqueire).
JÁ REFORMOU TUDO - Garcia
faz a engorda de 480 cabeças
e recorda ter-se interessado
pela integração, há alguns
anos, após participar de uma
viagem, a convite da Cocamar, para a Agrishow, em Ribeirão Preto (SP). Na volta,
tratou logo com o agrônomo
da cooperativa de planejar a
integração em sua fazenda,
introduzindo-a por etapas,

comprando as máquinas e só
contratando a colheita.
“O declínio natural da pastagem fica muito caro recuperar
com adubo”, comenta. Fazendo integração, ele já reformou 100% dos pastos e vê a
soja, protegida pela palha de
braquiária, suportar melhor
as adversidades climáticas.
TUDO MELHOROU - Dono de
granjas para 50 mil aves, Garcia destina o resíduo orgânico
dos barracões para fortalecer
a adubação da lavoura e ressalta a importância da diversificação que foi trazida pela
integração. “Melhorei meus
pastos e, sem reduzir o rebanho, passei a ter uma fonte de
renda a mais, com a soja”,
sorri. Em resumo: mais fluxo
de caixa e equilíbrio financeiro
para a fazenda, que ficou
ainda mais produtiva, bonita e
valorizada.

José Sérgio Garcia (direita) e o filho, de Guaraci, começou a fazer ILP por incentivo da cooperativa
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RALLY

Integrar é o caminho
A integração lavoura-pecuária
também é praticada na propriedade de 133 hectares (55 alqueires) da família Gomes, em
Jaguapitã. O proprietário, seu
Agostinho, e o filho dele, Carlos
Augusto, começaram a plantar
soja em 2000 e atualmente a
oleaginosa ocupa 63 hectares
(26 alqueires), área essa que,
no inverno, é destinada para o
cultivo de aveia e milheto para
produção de silagem que alimenta o gado de leite.
São 60 hectares (25 alqueires)
de pastos formados, em grande parte, com capim braquiária, onde estão alojadas 220
cabeças, média de 3,6 por hectare (8,8/alqueire), considerada alta para uma região onde
os pastos, normalmente, suportam menos da metade
desse número de animais.
ATENÇÃO AO SOLO - Formado
em administração de empresas e com pós-graduação em
manejo de fertilidade do solo e
manejo de plantas, Carlos Augusto, de 36 anos, conta que a
família dedica especial atenção ao solo, fazendo calagem
e adubação conforme análise,
reforçada de cálcio e enxofre.
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SAFRA CHEIA - Ele conta que
quando a família passou a produzir soja, o primeiro ano surpreendeu, com média de 64
sacas/hectare (156/alqueire).
Mas nos anos seguintes a lavoura foi castigada por estiagens e, para complicar, a cotação da oleaginosa passou por
um período de baixa. “Só com
a integração é que vimos a
possibilidade de equilibrar as
finanças e continuar”, comenta o produtor.
Orientado pela Cocamar, se
diz animado quanto às expectativas de produtividade, respaldadas pelo agrônomo André Bartchechen, da cooperativa. “Acho que vamos manter
ou superar a média do ano
passado”, afirma Carlos Au-

O agrônomo André Bartchechen, da Cocamar/Jaguapitã, com o produtor
Carlos Augusto Gomes, seu filho, e Leonildo Tiago, da Spraytec

gusto, informando que foram
60 sacas por hectare (145/alqueire). E conclui: “em alguns talhões, tivemos pico de
175 sacas por alqueire (72,3/
hectare)”.

Baixe o aplicativo QR-Code e aponte para o
código acima para ver mais imagens e vídeos
das visitas do Rally aos dias de São Sebastião
da Amoreira e Arapongas/Apucarana, e às
propriedades que fazem integração
lavoura-pecuária (ILP) em Jaguapitã e
Guaraci, também na região norte do PR

Carlos Augusto diz que espera manter
ou superar a média do ano passado

SISTEMA INTEGRADO

Reforma de pastos com soja
é realidade no oeste paulista
Cultivo da oleaginosa em sistema de ILPF avança em municípios do pontal do
Paranapanema onde a Fazenda Campina, na região de Presidente Prudente, é a principal vitrine
cultivo de soja em
reforma de pastagens é uma realidade no oeste paulista,
conforme o Rally Cocamar
Bayer e Spraytec de Produtividade teve a oportunidade de
constatar. Nos últimos anos,
modelos de integração lavoura-pecuária (ILP) e integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF) avançaram em
muitos municípios e a tendência é que essa expansão
continue em ritmo acelerado.

O

REUNIÃO E DIA DE CAMPO - A
integração foi o tema da Reunião Técnica promovida na
noite de 22/2 na Universidade
do Oeste Paulista (Unoeste)
em Presidente Prudente (SP).
Pelo quinto ano consecutivo,
a iniciativa é daquela instituição em parceria com a Cocamar e a Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária (Embrapa Cerrados) e o apoio do
Grupo Carlos Viacava. Vários
especialistas prestigiaram o
evento, entre eles João

afirmou Lourenço, destacando que o país já conta com
mais de 11,5 milhões de hectares de sistemas integrados
e as propriedades precisam
ser orientadas por profissionais bem preparados. “A ILPF
é dinâmica e exige a formação
de técnicos especializados”,
comentou, explicando que a
Cocamar tem investido em
treinamentos e na constante
atualização de sua equipe de
OPORTUNIDADE - Convidado “Está sendo gerada uma enor- mais de 100 engenheiros
especial, o presidente do me quantidade de empregos”, agrônomos.
Klutchcouski, o João K da Conselho de Administração
Embrapa Cerrados, conside- da Cocamar, Luiz Lourenço,
rado o pai da ILPF no Brasil. palestrou tanto na Reunião
Técnica quanto na abertura
Na manhã do dia 23/2, os do dia de campo. Na Reunião,
mais de 400 participantes do ele destacou a oportunidade
evento deslocaram-se até a que a integração oferece para
Fazenda Campina, do Grupo novos profissionais de cursos
Carlos Viacava, em Caiuás, a como engenharia agronômica
90 quilômetros de Presidente e zootecnia (era grande, no
Prudente, onde a ILPF é im- evento, a presença de acadêmicos dessas áreas).
plementada desde 2013.
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SISTEMA INTEGRADO
FAZER DIREITO Na abertura do dia de campo, Luiz Lourenço ressaltou
aos produtores a necessida-de da adoção de projetos
bem conduzidos. “A Cocamar
está pronta para prestar toda
assistência necessária aos
produtores e pecuaristas interessados, desde que eles
façam tudo como tem que ser
feito e sigam rigorosamente
o que for recomendado.”

REVOLUÇÃO - Por fim, Lourenço destacou que a Cocamar instalou-se na região de
Presidente Prudente “para fazer cooperativismo com muito
entusiasmo” e que os projetos de ILP e ILPF, em contínua
expansão, tendem a “promover uma revolução na agropecuária”, beneficiando os produtores e ajudando no desenvolvimento econômico regional.

O presidente informou que
para oferecer ainda mais
suporte ao recebimento de
grãos nas proximidades de
Presidente Prudente, a
cooperativa está estruturando uma unidade operacional no município de
Mirante do Paranapanema,
que deve ficar pronta nos
próximos meses.

O Rally Cocamar Bayer e
Spraytec de Produtividade
conta com o patrocínio, também, da Ford (concessionárias Maringá e Londrina),
Sancor Seguros e Unicampo,
com o apoio do Comitê Estratégico Soja Brasil (Cesb).
(Acompanhamento técnico de
Tassiane Anghinoni, da
Spraytec)
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Detalhes do dia de campo sobre ILPF na Fazenda Campina,
do Grupo Carlos Viacava, em Caiuás

Uma nova fronteira agrícola
Especializado em ILPF, o professor Edemar Moro, da Unoeste, disse que está acontecendo na região de Presidente Prudente o que, até
poucos anos, pouca gente
acreditava. Apesar do solo
arenoso e das altas temperaturas na fase crítica do ciclo
da cultura, e da pecuária tradicional estar enraizada há
muitas décadas, a soja vem

quebrando paradigmas, conquistando espaço de maneira
expressiva e “abrindo uma
nova fronteira”.
Em programas de reforma de
pastos, os pecuaristas estão
percebendo, segundo Moro,
que os maiores beneficiados
são eles próprios, pois há um
revigoramento da atividade
pecuária e muito mais re-

torno. “Aqui, conseguir colher
40 sacas em média por hectare já vale a pena”, afirma o
professor, lembrando que o
principal objetivo do pecuarista é recuperar os pastos e,
com isso, aumentar a lotação.
Para os que não se sentem
seguros em fazer agricultura,
a opção é arrendar as terras a
agricultores profissionais e
estruturados.

SATISFAÇÃO - O proprietário
da Fazenda Campina, Carlos
Viacava, lembra que a propriedade já está na quinta
safra de soja e que com
apenas dois anos fazendo
ILPF, o faturamento aumentou 57%. A fazenda é uma
das principais vitrines nesse modelo no Brasil, com
mais de 1,2 mil hectares de
soja.

“Os desafios são grandes,
mas estamos muito satisfeitos”, afirmou Viacava, recomendando aos pecuaristas
que avaliem a possibilidade
de adotarem projetos integrados, pois o sistema de pecuária tradicional, com a
exaustão nutricional dos
pastos, não se sustenta e a
atividade se torna antieconômica.

Irrigação potencializa ILP em Santo Anastácio
Em Santo Anastácio (a 34 quilômetros de Presidente Prudente), a família Sardette
possui três pivôs que cobrem
uma área total de 210 hectares onde são cultivados soja,
milho, feijão e tomate rasteiro para indústria, sementes de forrageiras e mantida
pecuária de corte. São quatro
irmãos e de acordo com um
deles, Ademir, os pivôs foram
instalados há seis anos.
Após a colheita da soja, eles
semeiam pastagem com capins braquiária, mombaça e
pânico, formando uma intensa cobertura de palha. Segundo Ademir, a melhor estratégia para cultivar os solos
arenosos e de clima irregular
do oeste paulista, é a cobertura de palha, deixando a camada superficial protegida da
insolação e da erosão, além
de reter umidade que favorece o desenvolvimento da lavoura.
IRRIGAÇÃO - A irrigação possibilitou que os Sardette colhessem 130 sacas de milho
por hectare na safra de verão
2016/17 (equivalente a 315

sacas por alqueire). O milho dente), dois representantes
é usado para a rotação com a da família Fadel, os irmãos
César e Júnior, participaram
soja.
da Reunião Técnica e do dia
Os Sardette estão entre os de campo sobre ILPF. César
primeiros do oeste paulista a conta que eles possuem irrifazer integração lavoura-pe- gação com pivô central e são
cuária (ILP) de forma irrigada produtores de soja, milho,
e, além da boa produtividade feijão e mandioca.
das lavouras, eles têm abundância de pastos, o que pos- Interessados em implantar o
sibilita alojar cerca de mil sistema de lavoura-pecuária
cabeças em 121 hectares (50 (ILP), vão cercar a propriealqueires) entre julho e se- dade e fazer piquetes para
tembro, justamente a época acondicionar os bovinos em
mais crítica para os desgas- pastos de capim braquiária, a
tados pastos tradicionais, ser semeado após a colheita
da soja. “É uma oportunidade
que mínguam com o frio.
de incrementar os nossos neLOTAÇÃO - A média dos Sar- gócios”, afirma.
dette nessas áreas de pastagens é de 8,2 cabeças por RESULTADO - Na safra de soja
hectare ou 20 por alqueire. Só deste ano, a previsão de Cépara efeito de comparação, sar é colher em torno de 65 a
nos pastos degradados do 70 sacas por hectare (cerca
oeste paulista, assim como de 160 a 170 por alqueire),
no noroeste do Paraná, a mé- em área irrigada, acima da
dia de lotação é baixíssima: quantidade obtida no ano
não passa de 1 cabeça ou passado, de 60 sacas (150/almeia carcaça animal por hec- queire) na média.
tare.
Tanto os Sardette quanto os
IMPLANTAR - Com 484 hecta- Fadel são assistidos pela
res em Palmital (a 154 quilô- equipe técnica da Cocamar de
metros de Presidente Pru- Presidente Prudente e Palmital.

O produtor Ademir Sardette, de Santo Anastácio, conta
com três pivôs centrais para irrigar a lavoura
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Pratos especiais são servidos nas reuniões
Durante as reuniões de préassembleia promovidas pela
Cocamar, com produtores cooperados em dezenas de municípios de sua região, para
prestar contas do exercício
2017 e deliberar sobre outros
assuntos, foi feita uma homenagem às participantes do
projeto gastronômico “Chefs
do Campo” realizado no ano
passado.

Branco, de Iporã; nhoque de
mandioca, de Maria José dos
Reis Luca, de Maringá; costelinha de porco, de Ilma Nogarote Sgorlon, de Maringá;
leitoa caipira recheada, de
Sueli, de Primeiro de Maio;

frango recheado à moda catarinense, de Elzita Jekliczka,
de Terra Boa; fraldinha na panela, de Eliane Pedroni, de
Cianorte; tortelli de cabotiá,
de Odete Panchoni, de Cambé; peixe recheado ao forno,

de Rosana Norata da Silva, de
Paraíso do Norte; suflê de
milho com arroz branco, de
Ivone Gava, de Ivatuba; e
frango caipira ao molho de
milho, de Sueli Randomeneghi, de Sabáudia.

Em vários municípios, onde o
término das reuniões coincidiu
com o horário do almoço ou
jantar, o prato servido foi o
inscrito pela produtora representante da cidade e que se
classificou entre os 15 semifinalistas do concurso.
Os pratos servidos foram:
carneiro ao molho, de Neila

Núcleo feminino de Floresta entrega fraldas geriátricas
Durante o ano, o núcleo feminino de Floresta realiza centenas de ações assistenciais,
desde ajuda para entidades, até visitas e doações aos
doentes da cidade.

senhora, que é aluna da Apae
de Floresta e faz o uso de fraldas geriátricas. Cecília Marques da Cruz, de 65 anos, recebeu em sua casa a cooperada e coordenadora do núcleo
feminino em Floresta, Lídia
Já no início do ano o grupo se Puertas Xander, que foi lhe enmobilizou para ajudar uma tregar a doação solidária de di-
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versos pacotes de fraldas. “Ficamos sabendo que a dona
Cecília, estava precisando de
fraldas geriátricas e resolvemos ajudar”, conta Lídia. A
ajuda reflete no orçamento da
família, que reduzirá os custos
mensais dos próximos dois
meses.

COOPERATIVA

Em AGO, Cocamar faz
prestação de contas de 2017
Aproximadamente 300 cooperados e lideranças
prestigiaram o evento, que finalizou um ciclo de
46 reuniões pré-assembleia, com 3,7 mil participantes
ROGÉRIO RECCO
Cocamar Cooperativa Agroindustrial
promoveu Assembleia Geral Ordinária
(AGO) na manhã de 8 de fevereiro em Maringá, na Associação Cocamar, para prestação de contas do exercício
2017 e deliberar sobre vários
outros assuntos.

A

PRESENÇAS - Cerca de 300
cooperados representaram
todas as regiões de atuação
da cooperativa nos Estados

do Paraná, São Paulo e Mato
Grosso do Sul e o evento foi
prestigiado também por dirigentes de outras cooperativas e lideranças. Entre
elas, o deputado federal Osmar Serraglio, presidente da
Frente Parlamentar Cooperativista (Frencoop), o superintendente do Sistema Organização das Cooperativas
Brasileiras (OCB), Renato Nóbile, e o presidente do Sistema Organização das Cooperativas do Estado do Paraná (Ocepar), José Roberto
Ricken.

DESEMPENHO - Ao prestar
contas do exercício 2017, a
cooperativa apresentou números que demonstram seu
bom desempenho. Recebeu
safras recordes de soja e milho (respectivamente de
1,301 milhão de toneladas e
1,088 milhão de toneladas),
as vendas de insumos agropecuários atingiram também
a sua maior marca (R$ 1,128
bilhão) os negócios com varejo somaram volumes expressivos (R$ 606 milhões) e
o faturamento do grupo foi o
maior da história

O deputado federal Osmar Serraglio, presidente da Frente
Parlamentar Cooperativista (acima) e o presidente do
Sistema Organização das Cooperativas do Estado do
Paraná (Ocepar), José Roberto Ricken, ladeado por
Luiz Lourenço e Divanir Higino, prestigiaram o evento
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COOPERATIVA
(R$ 3,934 bilhões,
registrando crescimento de
9% sobre os R$ 3,609 bilhões
de 2016).
NOVO CONSELHO - A AGO finalizou também o mandato da
gestão 2014/2018 do Conselho
de Administração, oportunidade em que foi eleita a sua
nova composição para o período 2018/2021, com Luiz Lourenço (representante de Maringá), Adauto Lazarin (Altônia),
Afonso Akioshi Shiozaki (Maringá), Francisco Donizete Razente (Nova Esperança), Gérson
Magnoni Bórtoli (Umuarama),
Johny Nakashima (São Sebastião da Amoreira), José Rogério
Volpato (Ourizona), José Oscar
Dante (Ivatuba), Luiz Antonio
dos Reis (Bela Vista do Paraíso), Luiz Henrique Pedroni (Cianorte), Luiz Pio Lonardoni (Ro-
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lândia), Norberto Tormena (Paraíso do Norte), Sebastião Pitarelli (Maringá), Sérgio Luis Viúdes (Cambé) e Valdomiro Peres
Júnior (Terra Boa).
Para o Conselho Fiscal, gestão
2018, a Assembleia elegeu
Claudinei Gnann (representante de Warta, distrito de Londrina), Domingos Kawka (Arapongas), Guilherme Martins
Gomes Santos (Assaí), José
Henrique Orsini (Floresta), Luciano Rodrigo Faglioni (São
Jorge do Ivaí) e Paulo Vinícius
Tamborlin (Atalaia).
AVANÇOS - O presidente do
Conselho de Administração,
Luiz Lourenço, destacou os
avanços obtidos pela cooperativa no período 2014/2018, com
a profissionalização de sua estrutura de gestão.

Foram eleitos os integrantes do Conselho de Administração,
período 2018/2021 (acima) e do Conselho Fiscal, gestão 2018 (abaixo)

“A Cocamar tem
sido reconhecida no mercado
por iniciativas como esta”,
afirmou.
Ele também destacou os resultados das ações solidárias realizadas e pediu que o complemento de sobra de R$ 132 mil,
de um total distribuído no final
do ano de R$ 29,5 milhões, seja encaminhado ao Instituto
Constâncio Pereira Dias, da
própria cooperativa, que atenderá as solicitações de recursos a serem feitas por entidades de apoio a doentes com LIDERANÇAS - Ao pronunciarse, o deputado Osmar Serraglio
câncer.
exaltou os números da coopeEXPANSÃO - Segundo o presi- rativa, parabenizando seus diridente-executivo, Divanir Hi- gentes, ressaltando aos coogino, “o ano desafiador não im- perados que eles são donos de
pediu que a Cocamar prosse- uma organização que possui um
guisse em seu projeto de ex- patrimônio líquido de R$ 1 bipansão, havendo um robusto lhão. “Nos últimos cinco anos,
aumento de participação de o PIB do Brasil encolheu 10%,
mas o agronegócio, felizmente,
mercado”.
está segurando a economia. E
EM 2018 - Durante o evento, vemos o exemplo da Cocamar
foram apresentadas projeções que, em quatro anos, cresceu
para o exercício 2018, defini- 37%.”
das pelo planejamento estratégico da cooperativa, como Em sua fala, o superintendente
investimentos a serem realiza- do Sistema OCB, Renato Nóbile,
dos ao longo do ano em unida- comentou sobre a competêndes operacionais e no parque cia estabelecida nas cooperatiindustrial, além de um pata- vas, ressaltando a confiança
mar de faturamento de R$ 4,6 que os produtores têm no sistema. E adiantou que a cambilhões.

panha denominada “Somoscoop”, prestes a ser lançada em
todo o país, visa a “estimular o
orgulho de participar do cooperativismo”.
CUMPRIMENTO -Por fim, o presidente do Sistema Ocepar, José
Roberto Ricken, cumprimentou
a Cocamar pelos seus resultados e disse que as cooperativas
paranaenses distribuíram R$
2,3 bilhões de sobras aos associados, no final de 2017. “Nosso
setor deve receber 60% da safra
de grãos 2017/18, cuja colheita
já começou.”

sociados a votarem em candidatos que venham a bem representá-los no Congresso Nacional.

Cerca de 300 cooperados
representaram todas as
regiões de atuação da
cooperativa nos Estados
do Paraná, São Paulo
e Mato Grosso do Sul

PARTICIPAÇÃO - A AGO completou um ciclo de 46 reuniões préassembleia, organizadas nas
regiões noroeste e norte do Paraná, oeste de São Paulo e leste
do Mato Grosso do Sul, com o
total de 3.716 participantes.

E, ao final, comentou sobre a
importância da mobilização que
será feita pelas cooperativas,
nos próximos meses, para
conscientizar os produtores as-

O ano desafiador não impediu
que a Cocamar prosseguisse
em seu projeto de expansão,
havendo um robusto
aumento de participação
de mercado”.
Divanir Higino
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AMBIENTE

STF considera constitucional o Código Florestal
Foram respeitados os acordos
firmados a partir do CAR, a
consolidação das pequenas
propriedades e o PRA
Supremo Tribunal Federal (STF) encerrou
o julgamento das
cinco ações que tratam do novo Código Florestal
na tarde de 28/2 e considerou
constitucional a legislação vigente há 5 anos. Dentre os
principais itens questionados,
foram respeitados os acordos
firmados a partir do CAR (Cadastro Ambiental Rural), a
consolidação das pequenas

O
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propriedades e o Programa de
Regularização Ambiental
(PRA) que prevê a conversão
de multas em serviços ambientais para recuperação da
área degradada, antes de 22
de julho de 2008.
Os diretores da empresa Estratégia Ambiental, Vitor Hugo
Burko e Luiz Eduardo Lourenço, permaneceram por vários
dias em Brasília, conversando

com lideranças e acompanhando o julgamento.
Integrantes da Frente Parlamentar da Agricultura (FPA)
acompanharam o julgamento
desde o início. Para o coordenador de Meio Ambiente da
Frente, deputado Valdir Colatto (PMDB-SC), o coração do
novo Código Florestal foi mantido. “O resultado é uma conquista para o desenvolvimento
econômico e social do país e
para a segurança jurídica dos
pequenos produtores rurais.
“Ganha o Brasil, ganha a agri- MT), comemora a decisão do
Supremo, pois essa garante a
cultura”, afirma Colatto.
consolidação de uma legislaO vice-presidente da FPA no ção que trouxe benefícios ao
Senado, Cidinho Santos (PR- país em consonância com a

preservação do meio ambiente. “Estamos aliviados. O Código garante tranquilidade a
quem trabalha e produz nesse
país”, diz o senador.

GESTÃO

Cresce a procura por seguros
de máquinas agrícolas
Sicredi União tem 8 mil contratos nessa modalidade
mostrando a conscientização do produtor
rodutores rurais sabem a importância
do seguro como um
instrumento eficaz
na gestão dos negócios. Na
área de abrangência da Sicredi União PR/SP, região
com vocação agrícola, essa
conscientização tem provocado o aumento da procura
por seguros de máquinas
agrícolas. Tanto que, atualmente, a instituição financeira cooperativa registra o
número significativo de 8 mil

P

contratos nessa modalida- O seguro de máquinas agríde.
colas da Sicredi pode ser
contratado tanto por pessoa
De acordo com o assessor de física quanto jurídica, com
seguros da Sicredi União, proteção para qualquer máJoão Francisco Souza Aleixo, quina. Entre os exemplos de
esse interesse se dá, princi- equipamentos estão tratopalmente, pelo benefício de res, colheitadeiras, tanques
ter de volta a tranquilidade de resfriamento de leite, arapara trabalhar. É que com o dos e geradores de energia.
contrato em mãos, os produtores evitam o prejuízo, inde- O associado também pode
pendente das adversidades optar por diversas coberturas,
que possam ocorrer com o como contra incêndio, danos
patrimônio.
por causa externa, danos elé-

tricos, roubo ou furto. O custo
varia com o equipamento, e a
Sicredi União não estabelece
limite mínimo ou máximo
quanto ao valor do patrimônio
a ser assegurado. Os contratos são anuais e se a máquina
agrícola for financiada, o seguro pode ter prazo de até
cinco anos.
“Mais do que prestar um serviço de proteção ao patrimônio, realizamos um trabalho
social para as famílias, por-

que o seguro minimiza as
perdas financeiras, permitindo que o associado continue com a atividade rural”,
enfatiza o assessor.
A proteção, segundo Aleixo,
se torna mais relevante para
aqueles que têm equipamentos financiados. “Se ocorrer
um infortúnio e o produto não
tiver seguro, ele fica sem o
bem e permanece com a dívida. Com o seguro essa preocupação não acontece”.
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FAMÍLIA DO CAMPO

No “sertão”, a oportunidade
Para os Lima, de Astorga,
trocar uma vida de subsistência
pela chance de crescer foi
o melhor negócio que fizeram
mbrenhar-se pelas
matas do “sertão paranaense” não foi problema para a família
Lima, mas um grande negócio. Em 1946, Manoel Fidelis
de Lima e Madalena (já falecidos), que tiveram 11 filhos,
trocaram dois alqueires de
terras desgastadas, onde mal
conseguiam tirar o sustento,
em Santo Antonio da Alegria,
na divisa dos estados de São
Paulo e Minas Gerais, por 10
alqueires de mata em Astorga, no Norte do Paraná.

E

As férteis terras roxas paranaenses eram a chance de
crescer e não só sobreviver.
Por isso, a longa viagem de
trem e caminhão até Astorga
foi mais que uma aventura
para Lázaro Aparecido de
Lima, um dos filhos do casal,
na época com 10 anos: foi a

grande oportunidade da sua
vida.
CHEGADA - A propriedade
comprada pela família era de
outro tio, Altino Cardoso, que
veio para o Paraná em 1944,
mas que enfartou enquanto
abria a mata. Quando chegaram, a cidade era ainda um
amontoado de casas e no sí- seu irmão mais velho, Edson,
que faziam comida e levavam
tio só havia uma clareira.
para os demais, se encarreUm grupo de safristas, que gando depois dos demais sercriava porcos no meio da viços com as criações e
mata, tinha se estabelecido capinas.
no local, mas foi embora
quando os Lima chegaram, Só depois de tudo plantado é
deixando os barracos de pal- que construíram um rancho
mito cobertos de sapê. Os ho- de palmito coberto de tamens da família se alojaram buinha para abrigar toda a faali por uns dois meses, en- mília. Era um pouco melhor,
quanto as mulheres ficaram mas ainda chovia dentro. A
em Arapongas até abrir a casa de verdade, com mamata e plantar os cultivos de deira e telha, só foi feita em
subsistência. Era Lázaro e o 1952.

O paraíso e a serpente
Todo aquele mato ao redor era sobravam mosquitos e coum paraíso para Lázaro. Junto bras. Ele quase morreu picado
com primos e vizinhos formavam um grande grupo que se
embrenhava pelas matas brincando, nadando no rio ou pescando, mas só depois de ter
cumprindo todas as obrigações.
PICADA - As tão faladas onças
ele nunca viu nem rastro, mas
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SUCESSÃO - Lázaro casou-se
com Tereza em 1958 e fazem
60 anos de casados. O casal
teve nove filhos, sendo seis
homens (Celso, Gilbertto, Paulo, Márcio, Reginaldo e Mário),
que trabalham em sociedade
até hoje, e três mulheres (Telma, Janete e Luciana), que foram para a cidade. “Decidimos
permanecermos juntos para
termos uma estrutura melhor.
Se cada um fosse por um caminho, virava em nada”, conta
Gilberto. A família já está preparando a sucessão com os

netos de Lázaro que ajudam
enquanto estudam. “É fundamental envolver as novas gerações. É o negócio da família”, acrescenta Gilberto. O segredo para sucessão, diz Lázaro, é bem simples: “não dei
tempo para pensar. Desde cedo
botei para trabalhar comigo,
envolvendo todo mundo com a
atividade. Só tenho a agradecer a Deus a oportunidade que
tivemos. De tudo que acontece
na vida, temos que tirar uma lição. Em vez de reclamar, arregaçar as mangas e trabalhar”.

Imaginação
no calcanhar por uma cascavel, quando tinha 11 anos, enquanto roçava descalço a palhada.
Depois de socorrer e levá-lo
para casa, o pai foi correndo
para a cidade buscar o soro antiofídico, mas não sem antes
passar no benzedor e mandar
benzer. “Ele queria garantir
dos dois lados”, brinca Lázaro.

Bom contador de histórias,
Pio Cardoso, tio de Lázaro,
encantava a criançada com
as histórias que lia nos livros.
“Era melhor do que TV. Nós
soltávamos a imaginação e
viajávamos com ele. Também
sempre preferi as novelas na
época do rádio, na década de
1960. Quando chegou a tele-

visão, ainda assisti algumas,
mas perdeu a graça. Até mesmo o futebol preferia ouvir no
rádio,”, conta Lázaro.
Na Copa Mundial de Futebol
em 1970 havia só algumas
televisões na cidade. A família encheu um caminhão e foi
assistir na casa de amigos.
Era uma média de 30 pessoas
apertadas na sala.

Fogo na palhada
Fazia um ano que Lázaro tinha
comprado sua primeira propriedade, 11 alqueires e meio em
Astorga, e havia acabado de
construir a mangueira e cercado o pasto. Trabalhava duro para estruturar o sítio quando, em
1963, um incêndio queimou tudo. Uma forte geada seguida de
estiagem deixou tudo muito seco no campo. Uma queimada
feita por vizinhos para limpar a
palhada fugiu ao controle e o
fogo espalhou.

faísca cruzou o rio, e em dois
minutos, bateu em baixo e saiu
em cima, lambendo o que encontrava pela frente”.

MILAGRE - Queimou tudo:
paiol, carroça, mangueira, a casa do empregado e até galinhas
e porcos. “Só ficou a nossa casa e alguns porcos que correram para um local de pasto
mais verde. Foi um milagre de
Deus. Só ficou a casa ilhada no
meio do fogo”, conta Lázaro,
ressaltando que só deu tempo
Lázaro viu ao longe, do outro de pegar a criançada e correr.
lado do rio, o fogo vindo. Chegou mesmo a preparar um O que ficou foi o suficiente para
aceiro às margens, tentando reconstruir tudo: plantou abócontrolar. “Mas ventava mui- bora e milho, engordou os porto”, conta o produtor, “uma cos que restaram e recomeçou.

Segurança com diversificação
Em vez de destinar a maior
parte da área para o café, como
muitos fizeram, desde o início
a família Lima diversificou as
atividades e foi o que a ajudou
a crescer e não sofrer tanto
com as geadas frequentes.
Criava gado, porco e galinha,
plantava feijão, milho e de tudo
mais um pouco, além de canade-açúcar para fazer rapadura.
Lázaro e Tereza comparte da família

O café plantado em 1946 foi totalmente queimado pela geada
em 1953, quando ia começar a
produzir. A rebrota veio com
força, mas em 1955 outra geada queimou tudo. Aí a família
tirou algumas colheitas e em
1973, erradicou o café da propriedade por causa da ferrugem.

SOJA - A mamona, que foi
plantada como quebra vento
para proteger o café, acabou e
tornando uma importante fonte
de renda e deu um bom dinheiro no período. Os Lima
também plantaram algodão,
mas foi a partir da soja, em
1973, que deslancharam.

“Alguns vizinhos estavam
plantando e tendo resultado.
Decidimos também arriscar,
apesar de toda a desconfiança
que tínhamos”, afirma Lázaro.
Até hoje a família mantém a
criação de gado de corte nas
áreas mais acidentadas, como
uma reserva de recursos.

Perda prematura

Desde cedo os filhos acompanhavam os pais

Vender para comprar
A família produzia de tudo no sítio e vendia o que não era consumido para poder comprar o que não produzia. Como tinha
engenho de açúcar, o pai era conhecido na cidade pela rapadura que fazia, um doce bastante consumido na época e até
mesmo usado para adoçar o café. Certa vez, o pai encarregou
o filho mais velho de levar uma carga para a cidade. Na
pressa, encavalou e tombou a carroça derrubando tudo no
chão. Pouca coisa deu para salvar.
Em outra ocasião, foi Lázaro o encarregado de levar a produção
de ovos para vender na cidade e fazer a compra do mês. A égua
tinha parido há pouco tempo e o filhote acompanhou a mãe.
Distraído, Lázaro nem atentou para a movimentação atrás dele.
Quando desmontou é que viu todos os ovos quebrados. O filhote
tinha mordido o embornal. Teve que comprar tudo fiado.

A esposa de Lázaro,Tereza
Montanha Lima veio com os
pais Narciso e Elisa e os irmãos para o Paraná em 1945,
se estabelecendo primeiro em
Rolândia e quase na mesma
época que os Lima, em 1947,
se mudaram para Astorga. As
duas famílias moravam em
Santo Antonio da Alegria, e se
conheciam, mas o casal nunca
tinha se visto. Os dois só se
encontraram em Astorga,
quando vieram a ser vizinhos.

Tereza perdeu a mãe quando
tinha 10 anos. Ela teve algumas crises de apendicite
quando moravam em Rolândia, mas não quis operar. E
quando se mudou para Astorga, aí complicou tudo porque não havia recursos e tudo
era muito longe.
CIRURGIA - No dia anterior a
sua morte, mesmo com dor,
trabalhou até tarde carpindo a
plantação de arroz. Quando

chamado, o médico veio de carona em um caminhão de tora,
mas recomendou buscar um
centro maior onde pudesse ser
operada. Não deu tempo.
Tereza tinha irmãs mais velhas, mas que já tinham se
casado. Ela é que teria que
cuidar da casa e dos dois irmãos mais novos. Mas, uma
das irmãs casadas voltou a
morar com a família para
ajudar.

Manoel, Madalena e os filhos em foto antiga
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RECEITA

Nhoque para recordar as tradições
Todos da família de Maria José
dos Reis Luca, de Maringá, se
juntam para preparar e, depois,
festivamente, celebrar
as reuniões da família em Maringá
(PR), invariavelmente ao redor de
uma mesa, não pode faltar
um bom prato e, nesse aspecto, os Luca se esmeram.
Qualquer motivo é uma
oportunidade para o pessoal
se encontrar, manter a conversa em dia, celebrar a vida
e, sem dúvida, apreciar as
delícias que são preparadas

N
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caprichosamente pelas mulheres, com a ajuda dos homens.
É bem assim: quando um
convidado vai até a casa da
produtora rural Maria José
dos Reis Luca, esposa do
também produtor Valter Luiz
Luca, em dia de nhoque de
mandioca servido com frango caipira, se surpreende
com o pessoal

todo mobilizado
na preparação do prato, cada
qual na sua tarefa. O resultado é a apresentação impecável e o sabor arrebatador
(impossível não repetir) que
deixa todo mundo pra lá de
satisfeito.
INGREDIENTES
DA MASSA
• 3kg mandioca
• 4 ovos
• 3 colheres de sopa
de margarina
• 1 xícara de farinha
de arroz
• 2 xícaras de farinha
de trigo
• 1 xícara pequena
(de café) de óleo
• sal e pimenta a gosto
INGREDIENTES DA
FARINHA PARA ENROLAR

Família se une
para preparar o
prato e saborear

• 500g de fubá
• 1 xícara de farinha de
trigo Cocamar
• 1 xícara de farinha
de arroz
• sal e pimenta a gosto
PREPARO

• Acrescente a farinha em
volta do rolinho, corte em
pequenos rolinhos e reserve.

• Primeiramente, cozinhe a
mandioca com sal e pimenta a gosto, deixando em
um ponto mais firme. Depois de cozida, passe a
mandioca em uma máquina
de moer.

• Aqueça em uma panela 3
litros de água com sal a
gosto, e coloque aos poucos
o nhoque. Quando eles flutuarem na água, é o ponto de
tirar.

• Com a mandioca já moída,
acrescente os ingredientes,
começando com os molhados e depois os secos, misturando com as mãos
delicadamente.

• Reserve em uma travessa
de vidro e coloque o molho
de sua preferência. No caso
de Maria José, a preferência
foi pelo frango caipira cortado em pedaços.

• Em uma superfície plana e • Ao servir, polvilhe o nhocom as duas mãos secas, que com cheiro verde e
queijo parmesão.
enrole a massa.
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ALMANAQUE

O campo é a sua paixão
Seja no agronômico, onde bate um bolão, ou no de futebol, onde sobra disposição,
Ivo Palaro faz história sendo o único a participar de todas as edições da Copa Cocamar
lém de bater um bolão no
campo agronômico, colhendo os resultados por aplicar
o que é recomendado pela
equipe técnica da Cocamar, o cooperado Ivo Palaro, de Cianorte, é um
apaixonado pelo futebol, e apesar
dos 68 anos, todo final de semana
ainda entra em campo com a disposição que deixa muito jovem no chinelo.

A

“Quando foi criada a competição era
acirrada e alguns chegavam a se machucar. Hoje a Copa Cocamar se tornou mais uma festividade direcionada ao congraçamento. É um dia
para festejar o ano e os resultados,
acrescentou outros esportes e ganhou com a presença feminina nas
disputas”, comenta Ivo, citando que
a esposa Cecília participa no campeonato de bocha e já foi tricampeã.

O cooperado é o único a participar de
todas as 33 edições da Copa Cocamar
e um dos idealizadores da festa,
quando participava do colegiado da
cooperativa, em 1984. “Não digo que
joguei todos os jogos, mas participei,
porque sou ruim de bola”, brinca,
ressaltando que quando completar
70 anos vai criar outra categoria para
continuar em campo. “Ainda tenho a
camisa do primeiro campeonato, e
ainda serve”, complementa.

TÉCNICO - Ivo ganhou fama de jogar
com o regulamento debaixo do braço.
Certa vez, por não atentar para os detalhes do regulamento, o outro time
já comemorava o título regional
quando Ivo provou que o seu time era
o campeão por saldo de gols. Como
além de jogador, era o técnico e o
presidente do time, como até hoje,
tinha que conhecer bem as regras do
jogo.

gavam no pasto mesmo. O campo só
foi aplainado em 1972 e em 1984
montaram o campo de futebol suíço
na Sociedade Esportiva Palaro, onde
ainda tem campo de bocha, piscina e
churrasqueira.

Eduardo. Todo final de semana tem
jogo. “Da área rural tem somente uns
quatro times, mas da cidade, há uns
30 times de empresas que sempre
jogam aqui”, comentou. Ainda no
final do ano de 2017 já estava com a
agenda de 2018 praticamente feSua vida como técnico de futebol começou aos oito anos quando a pro- Hoje, além de Ivo, jogam os seus ir- chada, até quase o final do ano, com
fessora o encarregou de formar um mãos José e Euclides e um sobrinho, jogos em todos os finais de semana.
time de futebol da classe. Foi aí que
viu que gostava tanto de organizar a
garotada como de jogar. “Quando
entro em campo, esqueço os problemas”, afirma.

TÍTULOS - Junto com o time de Cianorte, já foi campeão veterano por
três vezes, uma vez campeão livre e
duas vezes campeão super máster.
Ivo conta que antigamente Cianorte
tinha sete equipes que disputavam a
etapa regional para ver quem representaria a unidade. Hoje só tem uma
equipe na categoria veteranos - 35 TIME - O time de futebol da família
anos acima – e uma na super máster foi criado em 1969. Ivo, os irmãos e
os primos quase davam um time. Jo- acima de 55 anos.
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Ivo na Sociedade Esportiva Palaro com a camisa da primeira Copa Cocamar

PONTO DE VISTA

Aperitivo delicioso
É evidente que mudanças rápidas e profundas estão acontecendo no campo
ROBERTO RODRIGUES*
IBGE vai avançando no
Censo Agropecuário
que ficará pronto ainda
em 2018, trabalho essencial para a definição de políticas públicas voltadas para o
setor rural e o agronegócio.

O

De fato, o último Censo foi realizado em 2006 e muita coisa
mudou nos últimos 12 anos no
campo. Mesmo o trabalho da
academia ou das entidades de
classe em defesa dos produtores será mais efetivo quando
soubermos a realidade atual,
especialmente no que diz respeito a dois fatores centrais para a definição da competitividade: as inovações em tecnologia
e as mudanças na gestão das
fazendas e das cooperativas.

lhões em 2016, um salto de
36%, e aumentando. As exportações do agronegócio subiram
72% nos 10 anos (2006 a 2016).
O VBP (Valor Bruto da Produção
Agropecuária) saltou de 302,58
bilhões de reais para 529,21 bilhões, 75% a mais.
E o PIB da agropecuária, segundo o Cepea, cresceu 78%,
de R$ 253 bilhões em 2006 para
R$ 450 bilhões em 2016 (números deflacionados). Com o Censo, saberemos como isso tudo
foi feito, por quem (pequenos,
médios, grandes), quando, com
que sustentabilidade.

O público alvo foi composto por
homens e mulheres que decidem o que comprar e usar na
propriedade rural. A amostra
teve 2090 agricultores e 717 pecuaristas (distribuídos nos 15
principais estados produtores)
que responderam pessoalmente e “in loco” a um questionário
com 212 perguntas.

No entanto, independentemente
dos seus resultados, já existem
informações sobre a “nova” dinâmica do agronegócio brasileiro, como as contidas na Sétima Pesquisa sobre os Hábitos
Alguns números mostram a im- do Produtor Rural realizada no
pressionante transformação final do ano passado pela
desde 2006 até hoje. A área ABMRA – Associação Brasileira
plantada com grãos, por exem- de Marketing Rural e AgronegóSegundo a ABMRA, o nível de
plo, cresceu 32%, enquanto sua cio.
confiabilidade dos dados é de
produção aumentou 81%. A
90%. A última pesquisa realiprodução de carnes cresceu Esse interessantíssimo trabalho
zada pela instituição foi em
25%, com ênfase para a de teve por objetivos principais
2013, sete anos depois do Cenfrangos, com um salto de 42%. conhecer o perfil do produtor
so anterior e quatro anos atrás,
A venda de fertilizantes subiu rural, seus hábitos de compra,
de modo que o resultado é ins53% e a área de florestas plan- inclusive de insumos e equipatigante.
tadas saiu de 5,7 milhões de mentos e também seu relaciohectares em 2006 para 7,8 mi- namento com a mídia.
Para começar, duas informações valiosas: a primeira é
que a idade média dos produtores rurais entrevistados é
46,5 anos, ou 3,1% menor do
Uma nova geração vem assumindo
que a pesquisa anterior, emresponsabilidades na gestão do
bora 4 anos tenham passado.
Uma nova geração vem assucampo. Há um processo de
mindo responsabilidades na
sucessão em andamento.
gestão do campo. Há um pro-

cesso de sucessão em anda- 42% estão conectados via inmento.
ternet, e 30% leem jornais. Este
número interessa muito às cooE a segunda é que as mulheres perativas e empresas fornecejá participam da gerência de doras de insumos e equipaquase um terço das fazendas vi- mentos aos produtores.
sitadas e, mais ainda, embora
96% dos entrevistados sejam Mais uma informação relevanhomens, 81% de todos conside- te: 29% assinam revistas (não
ram essa participação como exclusivamente setoriais), são
“vital ou muito importante”!
96% os que possuem celular.
Uma última curiosidade: 96%
São proprietários 72% dos en- dos entrevistados usam Whats
trevistados, 81% deles não App, 67% o Facebook, 24% o
exercem nenhuma outra ativi- YouTube, 8% o Instagram e apedade e 18% tem curso superior, nas 5% tem Skype.
com ampla vantagem para a engenharia agronômica. Outra sur- É evidente que mudanças estão
presa: em 2013, 43% dos en- acontecendo no campo, protrevistados tinham a única resi- funda e rapidamente. Mas estes
dência no campo; agora são dados da ABMRA são um deli56%. Em 2013, 30% deles ti- cioso aperitivo para o que será
nham 2 casas, uma na cidade e revelado no Censo Agropecuário
outra no campo, e agora só 19%. em andamento. É esperar para
ver.
Sobre os meios de comunicação
usados, a prevalência da TV (*) Ex-ministro da Agriculaberta é enorme: 92% dos en- tura. Artigo publicado em O
trevistados têm este equipa- Estado de S. Paulo, edição de
mento. Mas 75% usam rádio, 14 de janeiro
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PESCARIA

Conheça os peixes e acerte na fisgada
Dourado, pintado, tilápia, pacu ou corimba: qual o seu preferido?
Algumas dicas ajudam a voltar do rio com o embornal cheio
ada peixe tem a sua
isca preferida, um tipo
de vara ideal e um jeito
certo de fisgar. Conhecer um pouco sobre as espécies mais comuns na região
ajuda a voltar com o embornal
cheio.

C

dicados inclusive para a briga.
Como isca use frutas como banana e goiaba, iscas artificiais
(coquinho, miçanga ou anteninha), massa caseira ou massa carnívora (Patchu Fish), salsicha, pedaços de peixes ou
minhoca.

Considerado o “rei do rio”, o
dourado pode ser capturado
com vários tipos de iscas. Bom
de briga, costuma saltar para
fora da água na tentativa de se
desvencilhar do anzol. Se perceber que está diante dessa
fera, a orientação dos especialistas é trabalhar para não folgar a linha quando ele estiver
“voando” fora da água.

PINTADO - O pintado costuma
atrair os pescadores experientes por ser forte e agressivo. Com hábitos noturnos, é
encontrado geralmente na
parte mais funda do leito dos
rios. Por isso e por ser carnívoro, a ceva não serve para
nada, é preciso provocá-lo
com ação, porque é um caçador.

DOURADO - Para capturá-lo,
faça a ceva de superfície, peixe
atua em meia água ou a flor da
água, principalmente em dias
quentes e use vara de molinete
ou carretilha, que são mais in-

A dica é usar vara de molinete
ou carretilha, mais indicadas
para a briga. É um peixe que
gosta de tomar linha e quando
fisgado costuma se esconder
nas tocas ou sob as pedras e
paus. Já as iscas são restritas:
o ideal são iscas vivas como
piaus, curimbatás ou mandis,
além de filé de peixe, minhocoçu, salsicha e massas carnívoras. Manuseia com cuidado
por causa dos espinhos das nadadeiras.

zol para não ter problema com
a linha, e usar alicate para tirar
o anzol da boca. Para capturar
tem que fazer ceva de fundo
porque atua em meia água ou
no fundo, em dias mais frios; e
em dias quentes, na superfície.
As iscas preferidas são banana
verde ou goiaba, massas carnívoras ou a base de frutas,
salsicha, pedaços de peixes ou
minhoca e amendoim. A vara é
a de molinete ou carretilha.

mão clássica, com boia e anzol
ou vara de molinete e carretilha.
CURIMBA - Muito comum, o
curimba, muito apreciado pela
carne e por ser briguento, é encontrado em praticamente
todo o Brasil. Mas muita atenção: as arrancadas podem
romper a linha e não é um
peixe fácil de ser fisgado, pois
mama a isca e o pescador pode
não perceber a ação do curimba. É recomendado usar
anzol pequeno e vara com ponta sensível para perceber melhor a ação do peixe.

TILÁPIA - As mesmas iscas
PACU - Também forte e agres- também podem ser usadas
sivo, o pacu é outro peixe que com a tilápia, peixe bastante
atrai os pescadores. E como a agressivo em seu habitat e
mordida é forte, é recomen- bom de briga. Na captura usadado utilizar castroador no an- se ceva de superfície e vara de Uma ótima isca é a massa feita
com farelo de arroz, fígado de
boi ou de porco, tripa de frango. O importante é fazer a ceva
Piracema terminou no último dia 1/3,
do local alguns dias antes da
mas pescador ainda deve respeitar uma
pescaria para reunir e acostusérie de restrições, alerta Polícia Ambiental
mar o cardume e jogar um pouco de ceva na hora da pesca.
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