


O
ambiente rural e as
atividades agrícolas
apresentam diversos
riscos de acidentes,

como a exposição a agrotóxi-
cos, intempéries, desgaste fí-
sico, ruído, poeira, calor e
acidentes com animais pe-
çonhentos, que são conside-
rados um problema de saúde
pública no Brasil. A equipe de
segurança da Cocamar orien-
ta como se prevenir.

Animais peçonhentos são
aqueles que, por meio de um
mecanismo de defesa e caça,
são capazes de injetar em
suas presas uma substância
tóxica produzida em seus cor-
pos, diretamente das glându-
las especializadas por onde o
veneno é transferido. São
exemplos: cobras, aranhas,
escorpiões, lacraias, tatura-
nas, vespas, formigas, abe-
lhas e marimbondos.

CUIDADOS - Atraídos pelo am-
biente, muitos animais pe-
çonhentos passam desperce-
bidos nas propriedades rurais

em meio a sacarias, caixas,
galhadas, entulhos e lenhas.
Os produtores rurais devem
ficar atentos ao ambiente de
trabalho utilizando os equipa-
mentos de proteção indivi-
dual: calçados fechados,
calças e luvas. Manter o am-
biente limpo e organizado
também é muito importante
para evitar a proliferação des-
ses animais.

FERIMENTOS - No caso de fe-
rimentos ou acidentes com
cobras, não se deve amarrar o
local atingido Isso pode pro-
duzir necrose e não evita ab-
sorção do veneno. Também
não se deve cortar ou chupar

a ferida com a intenção de
sugar o veneno, que pode pio-
rar a situação da vítima. A pri-
meira medida é lavar o local
afetado com bastante água e
sabão e procurar imediata-
mente o serviço de saúde
mais próximo. 

No caso de ferroadas de es-
corpião, o recomendado é co-
locar, sobre a ferida, com-
pressas de água morna, até a
chegada dos médicos. Para
picadas de aranhas e queima-
duras de taturanas é impor-
tante não mexer no ferimento.
Procure sempre atendimen-
to médico o mais rápido pos-
sível.
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SEGURANÇA

O melhor é manter o ambiente limpo e organizado e se proteger, mas em
caso de acidente, o produtor deve sempre buscar atendimento médico urgente

Cuidado com animais peçonhentos
nas propriedades rurais



Divanir Higino,
presidente da Cocamar 

N
o primeiro sábado
de julho, em que se
comemora o Dia In-
ternacional do Coo-

perativismo, o que não falta
são motivos para celebrar a
data, uma vez que, segundo a
Aliança Cooperativa Interna-
cional (ACI), mais de 1,8 bi-
lhão de pessoas em todo o
mundo se encontram, de al-
guma forma, ligadas ao sis-
tema e sob o seu guarda-
chuva. 

O cooperativismo se desen-
volve nas mais diferentes es-
feras da atividade humana,
congregando forças, estabe-
lecendo referenciais e possi-
bilitando conquistas que con-
vergem para uma realidade
melhor e mais justa. 

EXEMPLO - Nesse contexto,
um dos exemplos mais repre-
sentativos de cooperação é
demonstrado pela população

paranaense que, ao longo das
últimas décadas, com plane-
jamento e visão de futuro,
edificaram um sistema forte
e bem estruturado, que se so-
bressai no país, em especial,
por suas organizações coope-
rativistas agropecuárias e de
crédito.

Dados da Organização das
Cooperativas do Estado do
Paraná (Ocepar) apontam que
ao menos um milhão de para-
naenses – significativos 10%
da população estadual –
estão direta ou indiretamente
envolvidos com o cooperati-
vismo, seja como associados,
colaboradores e prestadores
de serviços, incluindo suas
famílias. 

COOPERATIVAS - No que re-
fere ao agronegócio, impor-
tante destacar que cerca de
60% de toda a produção agro-
pecuária do Estado passam
pelas cooperativas, o que as-
segura o pleno funciona-
mento de todas as etapas dos

principais itens, desde o pré-
plantio ao acompanhamento
técnico, recebimento das sa-
fras, industrialização e enca-
minhamento aos diferentes
mercados. 

Com isso, o sistema viabiliza
pequenos e médios produtores
– que são a maioria em todas
as regiões do Paraná – o que é
atestado por cooperativas co-
mo a Cocamar, onde 70% do

quadro associativo possuem
menos de 50 hectares. 

BENEFÍCIOS - E, a exemplo do
que se observa nas regiões
atendidas pela cooperativa,
muitos dos municípios servi-
dos por suas unidades opera-
cionais têm nessas estru-
turas as suas maiores empre-
sas, gerando postos de tra-
balho, tributos, organizando e
regulando o mercado e con-

tribuindo para impulsionar a
economia.

Por isso, fortalecer cada vez
mais a sua cooperativa, in-
tensificando a participação,
é fundamental para que a
mesma prossiga avançando
em seus objetivos e se man-
tenha competitiva para ofe-
recer suporte, apoio e retor-
no de resultados aos produ-
tores associados. 

PALAVRA DO PRESIDENTE

Investir no cooperativismo 
é construir um futuro mais justo

“Cerca de 60% de toda a produção agropecuária

do Estado passam pelas cooperativas”.

Sistema congrega, em sua grande maioria, pequenos e médios produtores rurais que
se mantêm em suas atividades graças ao esforço conjunto, ou seja, a cooperação
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M
uita movimenta-
ção em seu estan-
de, onde apresen-
tou novidades,

participação em diversos
eventos voltados ao seg-
mento rural e realização de
negócios. Esta foi, em sín-
tese, a participação da Coca-
mar na 46ª edição da Expoin-
gá, realizada de 3 a 14 de maio
no Parque Internacional de
Exposições de Maringá-PR.

Em seu espaço, a cooperativa
recepcionou delegações for-
madas por cooperados e fami-
liares de um grande número
de municípios da região noro-
este, além de convidados de
diversos setores. O local se-
diou também, com a presença
do secretário de Estado da
Agricultura e do Abastecimen-
to, George Hiraiwa, e outras li-

deranças, um encontro para
fortalecimento da parceria en-
tre a Cocamar e o Instituto
Agronômico do Paraná (Iapar). 

NOVAS MARCAS - Ainda no es-
tande, que contou com um es-
túdio da Rádio CBN para trans-
missões e entrevistas ao vivo,
o público visitante conheceu
duas novas marcas da coope-
rativa, em pré-lançamento:
Made In Roça, concebida para
a nova linha de maioneses,
oferecida ao mercado nos sa-
bores tradicional, bacon e ce-
bola e salsa; e Roça Raiz, para
produtos como roupas, cha-
péus, bonés, calçados, artigos
de couro e outros.

EVENTOS - A Cocamar e a So-
ciedade Rural de Maringá
(SRM), realizadora da Expoin-
gá, promoveram, no dia 9, com

grande número de participan-
tes, entre produtores e espe-
cialistas, o 1º Congresso Bra-
sileiro de Integração Lavoura-
Pecuária-Floresta (ILPF). 

Além desse evento, a coope-
rativa apoiou vários outros
que compuseram a grade da
Exposição - entre eles a pa-
lestra sobre as projeções do
agro brasileiro, proferida pelo
especialista Marcos Fava Ne-
ves, no dia 7, o Congresso de
Integração Direito e Agrone-
gócio (Agrojur), no dia 8, e o
2º Encontro de Mulheres que
Fazem a Diferença no Agrone-
gócio Brasileiro, no dia 11. 

HACKATHON - Com o patrocí-
nio da Cocamar, o I Hacka-
thon Inova Agro foi outro
destaque da Feira. O desafio
lançado pela primeira vez na

Expoingá visa estimular a
pesquisa, o desenvolvimento
tecnológico e a inovação vol-
tados ao agronegócio.

O vice-presidente de Negó-
cios, José Cícero Aderaldo, e
a coordenadora de Marketing,
Denise Rosa da Silva, ambos

da cooperativa, prestigiaram
a solenidade de abertura. A
maratona de informática reu-
niu 14 equipes de programa-
dores, desenvolvedores, ha-
ckers e inventores e teve por
objetivo encontrar soluções
digitais acessíveis para o
segmento do agronegócio.
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MAQUINÁRIOS - Em relação aos negócios, as vendas ficaram
por conta, principalmente, da coligada Cocamar Máquinas,
concessionário John Deere para as regiões de Maringá,
Paranavaí e São Pedro do Ivaí, que apresentou a nova geração
de tratores e colheitadeiras, em estande próprio.

EXPOSIÇÕES

Expoingá traz bons resultados à Cocamar
Além de participar de diversos eventos, apresentou novidades e atraiu grande público a seu estande
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A nova linha de maioneses da
Cocamar, apresentada ao
mercado com a marca Made
In Roça e nos sabores tradi-
cional, bacon e cebola e
salsa, foi degustada pelo pú-
blico na Expoingá. O produto
é servido com batatas fritas
e, a considerar pela reação
das pessoas, vai fazer su-
cesso nas gôndolas dos su-
permercados. 

Ainda em fase de pré-lança-
mento, a maionese começou
a ser divulgada junto ao pú-
blico que visitou o espaço da
cooperativa na ExpoLondrina,
em abril, e agora na Expo-
ingá. 

“Uma delícia”, avaliou a es-

tudante Carmen Ribeiro
Santos, que recebeu uma
porção de batatas com a
maionese sabor bacon. Ela
disse ter gostado da novi-
dade, pois costuma utilizar
maioneses em seus lan-
ches. Para o radialista Mi-
guel Alves Pereira, o pro-
duto também agradou:
“Achei a marca interessante
e o produto é muito bom”. 

ROÇA RAIZ – Outra novidade
foi a loja, instalada no es-
tande da Cocamar, para a co-
mercialização de produtos
com a marca Roça Raiz, da
cooperativa: camisas, jaque-
tas, botinas, coturnos, bo-
nés, chapéus, carteiras e
vários outros itens, que re-

presentam um estilo descon-
traído e sintonizado a um
segmento crescente de con-

sumidores que apreciam e se
identificam com a vida no
campo. 

Público saboreia a nova maionese Made In Roça
EXPOSIÇÕES

Novidade
agradou

quem provou



Cocamar e Instituto Agronô-
mico do Paraná (Iapar) cele-
braram na noite de 10 de maio,
no estande da cooperativa na
Expoingá 2018, um convênio
de parceria para o fortaleci-
mento de projetos como a in-
tegração lavoura-pecuária-
floresta (ILPF) e a busca por
alternativas para o agronegó-
cio regional.

O evento, que teve a participa-
ção do secretário de Estado da
Agricultura e do Abasteci-
mento, George Hiraiwa, contou
com a presença, além de diri-
gentes e da equipe técnica da
cooperativa e do Iapar, de re-
presentantes do Ministério da
Agricultura, Emater, Adapar,
Crea, Seab, Sindicato Rural,
Sicredi, cooperativa Unicampo
e a empresa Citri, de Parana-
vaí. 

FORTALECER - O presidente-
executivo, Divanir Higino, deu
as boas vindas aos convida-
dos, falando da longa parceria
que já é mantida com o Iapar
e o apoio conferido pela insti-

tuição, também, ao segmento
da citricultura. “Nosso obje-
tivo é fazer o produtor ganhar
mais dinheiro e, assim, que
ele fortaleça cada vez mais a
sua cooperativa”, frisou. 

CAFÉ - A coordenadora de ca-
feicultura do Iapar, Patrícia
Santoro, relatou o histórico da
atividade na região noroeste
paranaense para pontuar que
esse negócio somente é viá-
vel, hoje em dia, com qualida-
de, produtividade adequada e
uso de tecnologias, com a prá-
tica da mecanização. “O mo-
delo tradicional tornou-se in-
viável.” Complementando a
apresentação sobre café, o es-
pecialista Dimas Soares Jú-
nior apresentou inovações pa-
ra a cultura, explicando que a
atividade é interessante como
opção em projetos de diversi-
ficação. 

CITROS - O especialista Rui
Pereira Leite fez uma aborda-
gem a respeito da atual situa-
ção do HLB/greening, a doen-
ça mais voraz dos pomares,

ainda sem tratamento, que
promoveu nos últimos anos o
declínio da atividade na Fló-
rida, está presente em todas
as regiões produtoras paulis-
tas e em 101 municípios para-
naenses. 

O controle biológico é uma das
frentes de combate ao psilí-
deo, inseto vetor da bactéria
causadora da doença. Para
isso, o Iapar mantém desde
2016 a produção de uma pe-
quena mosca predadora, a ta-
marixia radiata, que é distri-
buída mensalmente para a Co-
camar e a Citri, o que tem aju-
dado a diminuir o avanço da
enfermidade. 

TODOS GANHAM - Ao final, o
presidente do Iapar, Florindo
Dalberto, destacou que a Ex-
poingá tem criado ambientes
propícios a parcerias, enalte-
cendo o trabalho realizado já
de longa data com a Cocamar.
Por sua vez, o vice-presidente
da Cocamar, José Cícero Ade-
raldo, disse que no esforço
para fortalecer a economia re-

gional, por meio de projetos
em que a pesquisa é difundida
pela cooperativa, todos saem
ganhando. 

E, completando, o secretário
George Hiraiwa lembrou o rá-
pido processo de transforma-
ção que vem passando a agri-

cultura. “Estamos vivendo
um momento diferente, de
muita inovação, e que tem a
participação dos jovens.” E
concluiu, ressaltando a “ex-
celência do trabalho reali-
zado nos últimos anos pelo
governo do Estado na área da
agricultura”. 

VISITANTES - Cooperados produtores da Cocamar que
mantêm seus negócios na região de Maringá, visitaram, em
grupos, o estande da cooperativa na Expoingá 2018, para co-
nhecer as novidades e participar de palestras. Eles estiveram
também no espaço da Cocamar Máquinas. Os produtores são
dos municípios de Atalaia, Floraí, Floresta, Maringá, São
Jorge do Ivaí, Ivatuba, Doutor Camargo, Paiçandu, Ourizona,
Jussara, Paranacity, Japurá, Cianorte, Terra Boa e Paraíso do
Norte. 

Cocamar e Iapar reforçam parceria  
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O novo secretário da Agricultura, George Hiraiwa,
ao lado do presidente da cooperativa, Devanir Higino 





U
m dos pontos altos da
Expoingá 2018, pro-
movida de 3 a 14 de
maio no Parque Inter-

nacional de Exposições Fran-
cisco Feio Ribeiro, em Maringá
(PR), foram os vários eventos
que tiveram a participação de
especialistas renomados e
centenas de representantes do
setor, entre produtores, diri-
gentes de empresas, lideran-
ças de classe e parlamentares. 

Ao longo de sua realização,
entre diversas outras iniciati-
vas que tiveram o apoio e a
parceria da Cocamar, a Feira
recebeu uma palestra sobre
as perspectivas para o agro
nacional que reuniu mais de
600 convidados, um evento
inédito envolvendo agronegó-
cio e direito agrário assistido
por quase mil participantes,
um congresso nacional sobre
Integração Lavoura-Pecuária-
Floresta (ILPF) com outros
500 interessados, e a segunda
edição do fórum que analisou
o presença cada vez maior de

mulheres na moderna ativi-
dade rural.

BALANÇO POSITIVO - A presi-
dente da Sociedade Rural de
Maringá (SRM), Maria Iraclézia
de Araújo, fez um balanço po-
sitivo da Exposição que, em sua
46ª edição, recebeu cerca de
600 mil visitantes e totalizou
R$ 550 milhões em negócios
efetivados e prospectados. A
SRM é a entidade promotora da
Feira, que contou este ano com
mais de 500 expositores. 

“A Expoingá consolidou-se
entre as maiores e mais im-
portantes exposições agrope-
cuárias do país”, ressalta Ira-
clézia, mencionando que isto
é fruto de parcerias com os
mais diversos setores. Segun-
do ela, “mais do que um even-
to de lazer e entretenimento
para pessoas de todas as ida-
des, a Expoingá se afirma a
cada ano como uma vitrine
para a realização de negócios
e fórum para a discussão dos
temais mais relevantes do
setor”.  

Lideranças debatem perspectivas
para o agro na Expoingá
Feira realizada em Maringá recebeu especialistas que debateram
temas diversos em eventos com grande número de participantes

EXPOSIÇÕES
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Na primeira foto, Luiz Lourenço fala no 
Congresso Nacional sobre Integração

Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF); 
na segunda foto, Maria Iraclézia no Fórum
que analisou o presença cada vez maior de

mulheres na moderna atividade rural.





Sobre os aumentos constan-
tes que têm sido verificados
na moeda norte-americana
em relação às demais, Mar-
cos Fava Neves enfatizou, na
Expoingá que tal fenômeno,
de âmbito global, não esta-
va previsto. “Ninguém previa
essa chicotada do dólar”, as-
severou o palestrante, afir-
mando que, na sua visão, a

moeda norte-americana
não deve permanecer muito
tempo em patamares tão
altos. 

Os aumentos beneficiam os
produtores de commodities
agrícolas, como soja, asse-
gurando cotações remune-
radoras. Por isso, Neves
orienta que seja negociada

parte da safra, “para apro-
veitar os ganhos”. 

ENSINO - Falando como pro-
fessor da FEA/USP, Marcos
Fava Neves fez uma crítica
ao ensino superior no país,
afirmando que o mesmo pre-
cisa de um “chacoalhão”.
Ele disse considerar inacei-
tável que acadêmicos da

Universidade Nacional de
Brasília tenham, recente-
mente, depredado os diretó-
rios de cursos de agrárias e
medicina veterinária, exi-
gindo a exclusão desses
cursos do portfólio da insti-
tuição, por puro preconceito. 

“Há um ranço que não se con-
segue compreender contra o

agronegócio, setor referencial
que está recuperando a eco-
nomia e gerando muitas opor-
tunidades para os próprios
jovens em todas as áreas”.
Para Neves, os estudantes
não saem das universidades
preparados para empreender
e, sim, com uma visão obso-
leta e pensando apenas em
serem bolsistas. 

Professor titular da Faculdade
de Economia, Administração e
Contabilidade da Universidade
de São Paulo em Ribeirão Pre-
to (SP), Marcos Fava Neves foi
um dos palestrantes da Ex-
poingá 2018. 

Para Neves, uma das melho-
res notícias para o agronegó-
cio internacional em 2017 foi
dada pelo presidente chinês,
Xi Jinping. Em um esforço
para reduzir os níveis de po-
luição urbana em seu país, ele
anunciou a adição de 10% de
etanol na gasolina, percen-
tual que poderá chegar a 20%
numa segunda etapa. 

“Com isso, de uma só tacada,
o presidente chinês criou um
mercado adicional de pelo
menos 50 milhões de tonela-
das de milho [a matéria prima
para produção do biocombus-
tível]”, disse Neves, para
quem essa situação deve be-
neficiar diretamente os pro-
dutores brasileiros. 

NOS EUA - O palestrante lem-
brou que, há alguns anos, a

exemplo do que acontece
atualmente na China, os Es-
tados Unidos não adicionavam
etanol à gasolina. Quando o
presidente George W. Bush
(2001-2009) anunciou a me-
dida, inicialmente com 10%
de mistura, e que foi sendo
ampliada posteriormente,
acabou criando um mercado
suplementar para o milho que
chega atualmente a 120 mi-

lhões de toneladas. Agora, o
impacto da decisão chinesa é
de grande importância. 

Esse crescimento da deman-
da internacional para o etanol
de milho, e também de cana-
de-açúcar, esbarra, segundo o
professor, na redução da ofer-
ta da matéria-prima. Houve
substancial quebra de safra de
soja e milho na Argentina, en-

quanto, no Brasil, o milho de
segunda safra deve apresen-
tar sensível redução, devido a
problemas climáticos. 

É esperada, ainda, uma dimi-
nuição de pelo menos 10% na
oferta de cana-de-açúcar, pe-
lo mesmo motivo, e também
pelo envelhecimento e a per-
da de produtividade dos cana-
viais. “Acendeu o sinal ama-

relo para o milho e a cana”,
afirmou o palestrante, enfa-
tizando que o déficit na ofer-
ta ocorre justamente quan-
do as cotações do petróleo
estão subindo e incidem sobre
os preços dos combustíveis,
ao consumidor. “A demanda
por etanol vai bombar no mer-
cado interno e o Brasil terá
que recorrer ao produto im-
portado”.

Milho ganha mercado adicional com etanol na China 
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Demanda suplementar chaga a 120 milhões de toneladas

EXPOSIÇÕES

Dólar traz incertezas e universidade
precisa de um “chacoalhão”



“As notícias a respeito do
Brasil, no exterior, são
sempre muito ruins”, res-
saltou o palestrante Marcos
Fava Neves, citando como
exemplos a corrupção sis-
têmica, a violência e infor-

mações mal-intencionadas
de que o país está des-
truindo suas florestas.
“Mas quando o assunto é o
agronegócio, há um reco-
nhecimento: somos o Cris-
tiano Ronaldo”, disse. 

Diante do crescimento da
população global, que po-
derá chegar a 9,7 bilhões de
indivíduos em 2050, o Brasil
continuará registrando forte
expansão na oferta de ali-
mentos. Nos próximos dez

anos, só com o aumento das
exportações de soja, milho,
algodão, carne bovina e de
frango, o agronegócio deve
gerar divisas estimadas em
1,2 trilhão de dólares ao
país. 

O papel do Brasil no agro mundial 
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EXPOSIÇÕES

Há um ranço
que não se
consegue
compreender
contra o
agronegócio.”

Marcos Fava Neves



Ao falar sobre as perspectivas
de mercado para o agronegó-
cio brasileiro, durante o Con-
gresso de Integração de
Direito e Agronegócio (Agro-
jur) na Expoingá, o vice-presi-
dente de Negócios da coo-
perativa Cocamar, José Cícero
Aderaldo, iniciou mencionan-
do a importância do segmen-
to, particularmente nos úl-
timos anos, em que o país en-
frentou uma de suas piores
crises econômicas. 

“Foi o campo que segurou as
pontas, principalmente em
2015 e 2016, quando o PIB ne-
gativo do país poderia ter sido
bem maior.” Para Aderaldo, o
agro é uma vocação dos bra-
sileiros, mas precisa incorpo-
rar ainda muita tecnologia
para consolidar sua presença
no concorrido mercado inter-
nacional.

CONSUMO - O dirigente da
cooperativa citou como exem-
plos os números da expansão
do consumo de alguns itens,
em nível global, para destacar
a crescente importância do
papel brasileiro como forne-
cedor de alimentos. Em

2000/01, a demanda por soja
no mundo era de 172 milhões
de toneladas, volume que
chegou a 342 milhões em
2017/18, registrando evolução
de 99% no período, média de
4% ao ano. Só a China im-
porta 100 milhões de tone-
ladas, em grande parte do
Brasil. 

Ao mesmo tempo, há expan-
são da demanda por milho,
que garante suporte ao au-
mento da produção de carnes
e biocombustível. 

DESAFIOS - As próximas dé-
cadas, segundo Aderaldo,
chamam atenção pelos desa-
fios que apresentam. O prin-
cipal deles é o aumento da
população do planeta, que vai
beirar 10 bilhões de pessoas
daqui a 32 anos, em 2050. 

“A população chinesa está se
mudando para as cidades, fe-
nômeno que se observa em
vários outros países em de-
senvolvimento”, disse o exe-
cutivo, lembrando que isto
acon tece em paralelo a uma
melhoria de renda. “Quando
as pessoas começam a ga-

nhar mais, a primeira coisa
que fazem é melhorar a sua
alimentação.” 

E vem da China, ainda, a notí-
cia de que o país pretende

adicionar 10% de etanol à ga-
solina, o que vai impulsionar
ainda mais a demanda por
milho, uma das matérias-pri-
mas empregadas na produção
do biocombustível. 
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O agro “segurou as pontas”
e é vocação dos brasileiros

José Cicero
Aderaldo,

“desafios são
grandes”

Foi o campo que segurou as
pontas, principalmente em
2015 e 2016, quando o PIB
negativo do país poderia
ter sido bem maior.”





Com o tema “O futuro bri-
lhante do Brasil”, o presi-
dente da John Deere no país,
Paulo Renato Herrmann, par-
ticipou da Expoingá 2018 fa-
zendo uma palestra sobre as
expectativas para o agrone-
gócio nacional, durante o
Congresso Brasileiro de Inte-
gração Lavoura-Pecuária-
Floresta (ILPF). “Estamos no
lugar certo, na hora certa, fa-
zendo o negócio certo”, disse
ele, dando ênfase, em espe-
cial, aos sistemas de produ-
ção integrados. 

De acordo com Herrmann,
que desde 2012 preside a As-

sociação Rede ILPF, uma en-
tidade nacional de fomento a
projetos integrados composta
por Embrapa, John Deere, Co-
camar, Bradesco, Syngenta e
Soesp Sementes, formatos
como a integração lavoura-
pecuária (ILP) e a integração
lavoura-pecuária-floresta
(ILPF) têm crescido rapida-
mente no país. 

Em 2015, uma pesquisa apon-
tou que 11,5 milhões de hec-
tares já eram cultivados com
esses sistemas, no Brasil. Os
dois próximos objetivos da
Associação, segundo ele, são
captar 1 bilhão de dólares

para fomentar a pesquisa e o
aprimoramento desse modelo
de produção, e certificar as
propriedades onde o progra-
ma é executado. 

INTEGRAÇÃO - Ao analisar os
desafios do planeta nas pró-
ximas três décadas, em es-
pecial no que refere ao au-
mento da população e a
maior demanda por alimen-
tos, Herrmann disse enxergar
o Brasil como um dos princi-
pais produtores de alimentos,
sendo um dos únicos com po-
tencial de expansão do agro-
negócio para atender ao mer-
cado em larga escala. Isto
será possível em grande me-
dida, segundo ele, por meio
da integração - que, em re-
sumo, é a intensificação de
atividades agropecuárias nu-
ma unidade produtiva. 

Herrmann aponta a realidade
dos dois mais populosos paí-
ses do mundo, Índia e China,
para dar uma dimensão das
oportunidades que se apre-

sentam ao agro brasileiro.
Segundo ele, especialistas
projetam que até 2050 as
duas nações, juntas, devem
somar cerca de quatro bi-
lhões de habitantes. O cres-
cimento da população acon-
tece em paralelo a um irre-
versível processo de urbani-
zação em ambos os países,
com melhoria da renda.
“Quando uma família me-
lhora sua renda, a primeira
coisa que faz é se alimentar
melhor”, observou. 

DEPENDENTES - As vocações
naturais da Índia e da China
são, respectivamente, a pres-
tação de serviços e a indús-
tria. “Eles não têm como al-
cançar a autossuficiência ali-
mentar, pois as propriedades
rurais, em ambos os países,
são muito pequenas, com ta-
manhos variando entre 1 e
1,5 hectare”, disse o dirigen-
te. “Faz muito tempo que os
chineses produzem por volta
de 15 milhões de toneladas
de soja, mas em 2018 eles

vão importar 100 milhões de
toneladas.” 

Diante desse cenário, o Brasil
vai ocupar naturalmente o seu
lugar, explicou o palestrante,
assinalando que o país cultiva
cerca de 60 milhões de hec-
tares com culturas agrícolas,
possui 150 milhões de hecta-
res de pastagens (a maior
parte em estágio degradado)
que podem ser incorporadas
ao processo produtivo, por
meio da integração, e ainda
há pelo menos 50 milhões de
hectares de novas fronteiras
a explorar. 

Na visão dele, a integração é
a mais nova revolução do
agronegócio brasileiro, que
em 1970 passou a contar
com o inovador plantio di-
reto na palha. Nos anos
1990, a segunda safra che-
gou para revolucionar o
setor, sendo o Brasil o único
país a conseguir cultivar
uma lavoura no verão e outra
no inverno.   
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EXPOSIÇÕES

País vai suprir a demanda 

Estamos no lugar certo,
na hora certa, fazendo
o negócio certo”.

Paulo Renato Herrmann
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O deputado federal pelo
PSD/PR e ex-ministro da
Agricultura (de março de
2007 a março de 2010), Rei-
nhold Stephanes, também
palestrou a produtores na
Expoingá. Ele disse ter uma
visão otimista do agronegó-
cio, justificando o forte cres-
cimento do setor nas últimas
quatro décadas, quando o
país deixou de ser importa-
dor de alimentos para se tor-
nar um dos principais for-
necedores do planeta, expor-
tando para 180 países. No
entanto, chamou atenção pa-
ra “pontos críticos” em rela-
ção à economia brasileira. 

Stephanes lembrou que, ao
contrário do setor agro, o
país apresentou crescimento
pífio nas últimas décadas, fi-
cando entre os lanternas da
América do Sul, com baixos
índices de produtividade e
competitividade. No início
dos anos 1990, previu-se que
os integrantes do chamado
BRIC (Brasil, Rússia, Índia e
China) seriam a bola da vez
em crescimento econômico,
mas o Brasil frustrou as ex-
pectativas. “Potencial para
crescer nós temos, mas é
preciso fazer a lição de
casa”, afirmou o parlamen-
tar. 

O Brasil é um
país travado

EXPOSIÇÕES

Stephanes: crescimento pífio nas últimas décadas



PROBLEMAS DEMAIS - Em
primeiro lugar, disse, se faz
necessário criar um ambiente
de segurança, “pois há uma
desconfiança muito grande
por parte dos investidores in-
ternacionais”. Os impostos
são extorsivos e a burocracia
atinge níveis que definiu como
“inacreditáveis”. 

“O Brasil é um país com os
dois pés no freio”, continuou,
reclamando a falta de uma re-
forma tributária e ressaltando

as enormes deficiências e de-
fasagens logísticas e estrutu-
rais. “As estradas e pontes
das regiões produtoras foram
construídas há muitos anos”,
exemplificou, lembrando
ainda que as propriedades ru-
rais e empresas estão sujeitas
a 15 tipos de fiscalizações e
há ausência de segurança ju-
rídica. 

Stephanes disse considerar o
Paraná um Estado diferen-
ciado em estruturas de su-

porte à produção agrope- cuá-
ria, mas, lembrou que isto é,
principalmente, um mérito da
iniciativa privada, em especial
do sistema cooperativista:
“63% das safras pas- sam
pelas cooperativas,     não
fosse por elas seria o caos”. 

O deputado defendeu que o
país resolva o problema fis-
cal - “não é possível conti-
nuar tendo déficits anuais de
200 bilhões de reais” -
sendo que metade disso vem

da previdência social. Res-
saltou, ainda, a necessidade
de se investir mais, lem-
brando: “nossas taxas de in-

vestimento têm sido inferio-
res a 15% do PIB, enquanto
na China elas che- gam a
25%”.

“O Brasil é um país muito re-
gulamentado e autolimitado”,
afirmou Reinhold Stephanes,
ao explicar que 70% das ter-
ras do território nacional estão
congeladas para qualquer ati-
vidade. “A soma das reservas
indígenas, para se ter ideia,
equivale a seis Estados do Pa-
raná” e, para complicar, se-
gundo ele, são inú- meros os
obstáculos burocráticos. 

“E quando se fala em meio
ambiente, é tudo não, é tudo
proibido”, salientando que as
licitações são complexas e
emperram projetos. “A com-
plexidade é tão grande que
isto acaba facilitando as frau-
des”, asseverou. 

AUTOLIMITAÇÃO - A autolimi-
tação acontece em todos os
setores da esfera econômica,
pontuou o deputado, lem-
brando que uma simples ope-
ração de dragagem do berço
(local onde os navios atracam)
no Porto de Paranaguá, é
ainda mais difícil: além da au-
torização dos órgãos ambien-

tais, depende da concordância
de meia dúzia de representan-
tes de comunidades indígenas
do entorno. 

“Se uma família estiver culti-
vando uma propriedade há um
século e for surpreendida pela
chegada de técnicos da Funai,
com um antropólogo afir-
mando que ali há qualquer
vestígio arqueológico, é expro-
priada sem direito a recla-
mar.”

Ele disse saber que o setor
cooperativista do Paraná tem
um bilhão de reais disponíveis
para investir em novas estru-
turas industriais, mas, está há
cinco anos tentando vencer a
burocracia e licenciamentos,
sem saber se conseguirá al-
cançar seu objetivo nos próxi-
mos anos. 

NÃO PODE MEXER - Nessa
toada, o Brasil se vê obrigado
a importar 95% do potássio
que utiliza para adubar suas
lavouras, mesmo possuindo a
terceira maior reserva do pla-

neta. O mesmo acontece em
relação ao fósforo, lembrou
Stephanes: “quando, há al-
gum tempo, o governo tentou
iniciar a exploração, houve um
bombardeio de ONGs interna-
cionais e não se falou mais
nisso”. 

As dificuldades para empre-
ender no campo não param
por aí. Segundo o ex-minis-

tro, o Brasil proibiu o cultivo
de arroz em várzeas, o que é
autorizado em todo o mundo.
Da mesma forma, não se
pode plantar em encostas, o
que também se vê em inú-
meros países. 

A insegurança é tão grande,
de acordo com Reinhold Ste-
phanes, que há pouco tempo
o Supremo Tribunal Federal

(STF) realizou uma nova vo-
tação para analisar a cons-
titucionalidade do Código
Florestal sancionado em
2012, o qual havia deman-
dado quase quinze anos em
sua discussão e elaboração.
Mesmo assim, foi um susto
para o setor: o STF confir-
mou a constitucionalidade,
mas pelo apertado placar de
6 a 5.   

Jorna l  de  Ser v iço  C ocamar   |   17

Potencial para crescer nós
temos, mas é preciso
fazer a lição de casa”.

Reinhold Stephanes

70% das terras brasileiras estão
proibidas para qualquer atividade



Cocamar investe na liderança jovem
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EXPOSIÇÕES

O objetivo é despertar o interesse pela participação cooperativista entre
os jovens cooperados e entre os filhos e filhas de produtores associados



A Cocamar lançou durante a
Expoingá, em Maringá, o Pro-
grama Liderança Jovem em
evento de confraternização
com a participação de cerca de
40 jovens de toda sua região
tradicional. O mesmo pro-
grama foi lançado recente-
mente durante a ExpoLon-
drina, para os jovens da re-
gião de Londrina.

O objetivo desse trabalho é
despertar o interesse pela
participação cooperativista
entre os jovens cooperados e
entre os filhos e filhas de pro-
dutores associados, além de
capacitá-los para assumir os
negócios da família e dar con-
tinuidade ao trabalho dos pais
também junto à cooperativa. 

PALESTRAS - Na Expoingá, os
participantes assistiram a
uma palestra com o gerente
de cooperativismo, João Sa-
dao, sobre os números e o
desempenho da organização
nos últimos anos e as proje-
ções para 2018.  Foi aberto um

espaço para perguntas rela-
cionadas aos trabalhos desen-
volvidos pela cooperativa jun-
to aos cooperados. “Tão im-
portante quanto a Cocamar
crescer é que o cooperado
cresça também. Nós trabalha-
mos para isso”, afirmou.

Na sequência, a coordenadora

do Liderança Jovem, Amanda
Mazotti, apresentou a progra-
mação de cursos e de momen-
tos de interação para o ano
dentro do programa Liderança
Jovem, em parceria com o
Sescoop. Divididos em cinco
módulos, o curso Potencializa
Jovem tem início dia 21 de
junho e vai até 14 de novem-

bro, com oferta de 30 vagas
nas duas regionais. 

OFICINAS - Na programação
ainda estão previstas duas ofi-
cinas, um vivencial com dinâ-
micas comportamentais, no
Instituto AME, em Campo
Mourão, em setembro e um
workshop para as duas regio-

nais juntas, em novembro, em
Maringá.

Amanda lembrou ainda os en-
contros promovidos pelo Ses-
coop, o Elicoop (Encontro da
Liderança Cooperativista Jo-
vem) e o Jovemcoop (Encontro
Estadual da Juventude Coope-
rativista Paranaense).
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Programa foi lançado em evento de confraternização com a participação de cerca de 40 jovens

Os primos Lucas e João
Cremm, 17 e 18 anos, respec-
tivamente, cuja família plan-
ta soja e milho em Maringá,
são exemplos de jovens que
têm dado continuidade ao
trabalho dos pais. Desde pe-

quenos começaram a se en-
volver com o dia a dia da pro-
priedade e hoje acompanham
os pais e tios, que são sócios.
“Nós trabalhamos em 11 ho-
mens, dispensando a neces-
sidade de contratar mão de

obra extra”, diz Lucas, que
está tentando vestibular para
Agronomia enquanto João já
cursa a faculdade, iniciando
recentemente seu estágio na
área.  

A família mora na proprie-
dade, construindo as casas
uma perto da outra, e a boa
convivência e respeito faz
com que todos convivam
tranquilamente e trabalhem
em sociedade. Lucas comen-
ta que é justamente esse res-
peito e parceria que facilitam
a inserção dos mais jovens no
negócio da família. “Um ouve
e respeita o outro. Todos opi-

nam e o que é dito é levado
em consideração”, afirma ci-
tando que as novas tecnolo-
gias tão ansiadas pelos jo-
vens são introduzidas na me-
dida em que o equilíbrio fi-
nanceiro permite de forma
que continuam crescendo de
maneira constante e equili-
brada e a sucessão familiar é
garantida.

Letícia Suenaga, 18 anos, de
Tapira, também sempre aju-
dou os pais na condução e
colheita do cafezal, tanto ela
quanto a irmã mais velha e
agora o irmão mais novo. O
pai, Vicente, envolveu a todos

desde pequenos com as ativi-
dades do dia a dia, motivan-
do-os a darem continuidade
ao trabalho. “Para mim, a
agricultura é uma opção e
devo fazer algum curso ligado
ao agronegócio”, diz.

Lucas e João: parceria e respeito Letícia: agricultura é opção

Nos passos dos pais



Bilhões desapareceram com a seca de abril 

20  |   J or na l  d e  Se r v iço  C ocamar

ARTIGO

Foi um mês complicado sob o aspecto climático e econômico para o Paraná e o Brasil 

MARCOS FAVA NEVES*

A
bril não foi muito bom
para o agro no Paraná
e no Brasil. A maldade
principal foi a chuva

que sumiu e fez perdermos bi-
lhões de reais, principalmente
no milho segunda-safra e na
cana, além da laranja e outras
culturas. Houve deterioração
do quadro econômico, com as
estimativas todas ficando ligei-
ramente piores, desde o cres-
cimento econômico até a
redução da taxa de juros. 

Tivemos um “chicote cambial”,
devido à valorização dólar (au-
mento da taxa de juros nos
EUA) e instabilidades na polí-
tica mundial e brasileira, o que
é ruim para o planejamento,
mesmo que representem pre-
ços em reais melhores no cur-
tíssimo prazo às commodities.

INSTÁVEL - Além disto, a Ar-
gentina passa por forte insta-
bilidade, e isto não é bom, pois
nos 12 meses passados tive-
mos um saldo comercial de
US$ 8 bilhões, principalmente
de bens manufaturados. Esta
instabilidade fez com que a
queda da taxa Selic tenha sido
postergada, ruim para o agro.

PREVISÕES -A nova estimativa
da Conab traz produção espe-
rada de 232,6 milhoẽs de tone-
ladas (2,1% menor que a safra
anterior) mas ainda 1,3% maior
que a última previsão. O algo-
dão melhorou e a soja também,
agora são esperadas 117 mi-
lhões de toneladas, pratica-
mente garantidas, mas no

milho ainda esperam 89 mi-
lhões de toneladas. Acho que
as perdas de abril não estão
bem colocadas, aposto em
queda maior da produção. 

ABAIXO - O novo valor bruto da
produção do Mapa está em R$
542 bilhões, R$ 12 bilhões a
mais que o previsto em abril,
efeito das maiores quantidades
e preços em reais, mas é 2,4%
menor que em 2017. Só na soja
são esperados R$ 130 bilhões,
o maior faturamento já visto.
Serão R$ 366,2 bilhões nas la-
vouras e R$ 175,8 bilhões nas
carnes. Este valor pode ter viés
de alta, pois mesmo a perda na
produção em volume será com-
pensada por preços melhores
em grãos, mas nas carnes
devem puxar para baixo.

EMBARQUES - As exportações
do agro foram boas, US$ 8,89
bilhões (2,7% acima de abril de
2017) e retirando-se as impor-
tações de US$ 1,3 bilhão, res-
tou um superávit 6,8% maior,
US$ 7,59 bilhões. O complexo
florestal foi destaque, 10% a
mais. Fechamos o primeiro
quadrimestre 4,4% acima de
2017, vendendo US$ 30,47 bi-
lhões, graças ao aumento de
5,6% nas quantidades e queda
de 1,1% nos preços em dólar.
Importamos 1,4% a mais (US$
4,91 bilhões) o que dá um saldo
de US$ 25,56 bilhões. O agro foi
responsável por 41% das ex-
portações brasileiras.

POUCA MUDANÇA -Em relação
aos preços internacionais, ne-
nhuma variação. O índice mun-
dial dos preços das commodi-

ties alimentares (da FAO) ficou
em 173,5 pontos, quase o mes-
mo do mês passado. Cereais
subiram 1,7% e os lácteos,
3,4%. Os açúcares caíram 5%,
óleos vegetais, 1,4% e carnes,
0,9%. Mas quando comparado
a março do ano passado, os
preços estão 2,7% maiores em
dólar. E devem ficar assim ou
subir um pouco, pois a estima-
tiva do Usda (departamento de
agricultura dos EUA) mostra
áreas plantadas nos “belts”
americanos de soja e milho um
pouco menores.

APERTO - A oferta de milho
nos EUA estará bem ajustada
ao consumo, e qualquer
evento climático trará forte al-
teração no mercado. Estamos
num momento onde a deman-
da vai superar a oferta e esto-
ques serão consumidos, o que
dá uma tendência de no mí-
nimo manutenção de preços
em US$ e melhores em reais,
devido ao câmbio. Compa-
rando a esta época do ano
passado, os preços do milho
estão quase 50% acima e da
soja 27%. Então, agora é ob-
servar o efeito da seca no
milho brasileiro e o comporta-
mento do clima nos EUA.
Qualquer problema será um
grande problema.

NEGÓCIOS - Entre as notícias
empresariais, um caso muito
interessante de marketing: a
Nestlé está fechando os direi-
tos de usar a marca Starbucks
para cafés e chás, por US$ 7,15
bilhões. Com isto, tem uma
marca posicionada ao segmen-
to mais premium, além da Nes-
café e Nespresso, e aumenta a
participação no canal varejista
dos EUA e em outros países.
Estima-se que a Nescafé venda
US$ 10 bilhões/ano, Nespresso
US$ 5 bilhões e Starbucks US$
2 bilhões (sem as lojas de ca-
fé). A Starbucks em varejo
passa a vender cafés da Nestlé,
mas nas cafeterias o negócio é
independente.

PREOCUPAÇÕES - Finalizando o
mês, são boas as notícias em

relação às exportações e volu-
mes, porém pioraram na eco-
nomia e não temos claro o de-
sastroso clima de abril e maio,
que deve tirar produção e ren-
da. Isto não poderia acontecer,
pois a oferta de milho estava
ajustada e teremos problemas
no custo da ração animal, para
agravar a já difícil situação de
produtores de suínos e aves
que têm preços de 10 a 20%
menores que os de abril. 

Soma-se a isto a preocupação
com os preços do petróleo em
escalada e o câmbio. Acho que
o real pode até se desvalorizar
um pouco mais, mas volta para
3,40 até o final do ano. Aos pre-
ços atuais em reais, eu vende-
ria uma parte da minha produ-
ção futura para garantir.

Marcos Fava Neves é Professor
titular em tempo parcial das
Faculdades de Administração
da USP em Ribeirão Preto (SP)
e da FGV em São Paulo (SP).
Especialista em planejamento
estratégico do agronegócio.
Contato: favaneves@gmail.
com

Aos preços atuais em reais,
eu venderia uma parte da minha
produção futura para garantir.



A
Cocamar divulga na
noite de 26 de junho,
em solenidade a partir
das 19h na Associação

Cocamar em Maringá (PR), os
nomes dos três cooperados
vencedores do Concurso Coca-
mar de Produtividade de Soja,
Safra 2017/18. Vão ser conhe-
cidos o primeiro e o segundo
colocados na categoria Geral e
o ganhador da categoria ILPF
(Integração Lavoura-Pecuária-
Floresta), os quais, a exemplo
das edições anteriores, terão
direito a uma viagem no mês
de agosto aos Estados Unidos.

O concurso contou com deze-
nas de participantes de todas
as regiões atendidas pela coo-
perativa e seu objetivo é criar
um ambiente que motive os
cooperados a investirem na
ampliação dos níveis de produ-
tividade de suas lavouras. A
Cocamar trabalha com a meta
de chegar, nos próximos anos,
à média de 100 sacas de soja
por hectare, um volume pró-
ximo a 250 sacas por alqueire. 

Precedendo a premiação, ha-

verá o encerramento oficial do
3º Rally Cocamar Bayer e
Spraytec de Produtividade e
uma palestra com o enge-
nheiro agrônomo João Paulo
Dantas, especialista em solos,
que participou neste ano das
atividades do circuito. O

evento, inicialmente, estava
marcado para o dia 25 de maio,
mas a data foi transferida para
que Dantas pudesse concluir o
diagnóstico que fez nos solos
da região. 

O Rally percorreu cerca de 10

mil quilômetros, manteve con-
tato direto com 150 produtores
que adotam práticas e tecno-
logias avançadas nas regiões
noroeste e norte do Paraná,
oeste de São Paulo e leste do
Mato Grosso do Sul. Além
disso, participou de eventos

que, somados, tiveram a pre-
sença de 12 mil produtores.
Sua realização conta com o pa-
trocínio da Cocamar, Bayer,
Spraytec, Ford, Sancor Segu-
ros, Unicampo e o apoio do Co-
mitê Estratégico Soja Brasil
(Cesb). 

PRODUTIVIDADE

Vencedores do Concurso Cocamar
serão conhecidos dia 26 de junho

O Rally em visita a propriedade em Cruzeiro do Oeste (PR)
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COOPERJOVEM

Alunos participam de premiação 
Programa visa promover a cultura da cooperação por meio de uma proposta
educacional, contribuindo para a construção de um mundo melhor
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A
Cocamar teve quatro
estudantes selecio-
nados no concurso
de redação do Pro-

grama Cooperjovem, edição
2017, cuja solenidade acon-
teceu nos dias 26 e 27 de
abril no Sesc Caiobá, litoral
do Paraná. Participaram des-
se evento cerca de 260 edu-
cadores, estudantes, repre-
sentantes de secretarias de

educação e de cooperativas
parceiras na iniciativa. 

A agenda constou de uma
palestra com o educador
Maurício Louzada, a pre-
miação aos vencedores, a
apresentação do grupo Sou
Arte, de Campo Mourão,
além de uma palestra do
conferencista Marco Zan-
quetta. 

ESCOLAS - Estiveram em
Caiobá, com o acompanha-
mento da Cocamar, os quatro
alunos finalistas, professo-
res e diretores da Escola Es-
tadual Honório Fagan, de
Floraí, Escola Municipal Ro-
cha Pombo, de Ourizona, Es-
cola Municipal Messias Bar-
bosa, de Floresta, e Escola
Municipal Maria do Carmo,
de Rolândia. 

Pela ordem dos estabeleci-
mentos de ensino, os alunos
classificados com suas reda-
ções foram Beatriz Gonçalves
da Silva, Vitor Hugo Ferrarezi
Lipori, Maria Eduarda Ferreira
de Souza e Lauane Caroline
Honório Correa. 

MELHORAR - Ainda sem acre-
ditar no que conseguiu com o
seu trabalho, Victor, 10 anos,
de Ourizona, diz que isso só o
incentiva a melhorar cada vez
mais. De tudo, ele destaca que
o melhor foi o que aprendeu
sobre cooperativismo e o que
pode ser feito para ajudar as
pessoas, de unir forças para
vencer, mudando a forma de
enxergar as situações. 

Para Renata Teruel, professora
que trabalha há quatro anos
com o Cooperjovem na escola
e acompanhou Victor, esse é
um trabalho que exige coope-
ração, diálogo, o envolvimento
de todos, e essa cooperação
favorece muito a escola. O
tema foi horta solidária e o ob-

jetivo melhorar a alimentação
das crianças com alimentos
saudáveis.

DIFERENÇA - “Vi diferença na
atitude das crianças. Os maio-
res, que participaram do pro-
jeto, disseminaram o trabalho
por todo o colégio e incentiva-
ram as demais crianças a par-
ticiparem de forma coopera-
tiva. Além do trabalho diferen-
ciado em sala de aula, também
há mudanças no modo de edu-
car. Incentiva ter um olhar di-
ferente a respeito da educa-
ção”, ressalta Renata. 

Que é preciso mudar, cooperar
e ajudar as pessoas foi a prin-
cipal lição aprendida também
por Lauane, 10 anos, de Ro-
lândia. “O crescimento das
crianças é visível. Nossa mis-
são era envolver a escola e as
famílias cooperando para um
objetivo maior e tivemos um
resultado bacana”, afirmou
Josiane Lins Sedano, uma das
professoras na escola que
participou do projeto.
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Números são expressivos 
Além da capacitação de inú-
meros educadores para tra-
balhar com a cultura coo-
perativista, ao longo dos 12
anos de desenvolvimento do
projeto na Cocamar, o tema
foi trabalhado com mais de
19.000 alunos, sendo que só
em 2017 foram 415 alunos.
No Paraná, o Cooperjovem é
desenvolvido há 16 anos
pelo Sistema Ocepar, por
meio do Serviço Nacional de
Aprendizagem do Cooperati-

vismo (Sescoop/PR), em
parceria com 22 cooperati-
vas abrangendo mais de 30
mil alunos em 2017. 

MEDALHA - Dentre as 415 re-
dações de alunos participan-
tes na região da Cocamar,
quatro selecionadas concor-
reram em nível estadual e,
durante a premiação, todos
os alunos finalistas foram
homenageados com uma
medalha.

CULTURA DA COOPERAÇÃO -
De acordo com a coordena-
dora do Programa Cooperjo-
vem na Cocamar, Amanda
Mazotti, essa realização, em
parceria com as escolas,
“busca promover a cultura da
cooperação por meio de uma
proposta educacional cons-
truída a partir dos princípios
e valores do cooperativismo
e da prática da cooperação,
contribuindo para a constru-
ção de um mundo melhor”. 





Modelo avançado faz da Holambra 
uma referência nacional

C
om o objetivo de co-
nhecer o modelo em-
pregado pela Coope-
rativa Agro Industrial

Holambra, sediada em Para-
napanema (SP), para presta-
ção de consultoria técnica aos
seus cooperados, uma equipe
da Cocamar visitou a cidade,
que fica na região sudoeste do
Estado, nos dias 3 e 4 de maio. 

Na viagem, seus integrantes
receberam informações, tam-
bém, sobre o trabalho reali-
zado por esses produtores de
origem holandesa, que se des-
tacam por seus elevados ní-
veis de produtividade, utili-
zando um avançado sistema
de plantio direto na palha e
irrigação. São, no total, 145
cooperados e uma área de 53
mil hectares, onde fazem o
cultivo de soja, algodão, mi-
lho, trigo, citros e outras es-
pécies de frutas.  

VISITANTES - Os coordenado-
res técnicos Rafael Furla-
netto e José Luiz Sossai, do
Departamento Técnico, e Cló-
vis Domingues, gerente do
grupo Peças da área comer-
cial de Insumos – tiveram a
companhia do professor Ta-
deu Inoue, especializado em
fertilidade de plantas, do De-
partamento de Agronomia da
Universidade Estadual de Ma-
ringá (UEM).

Os visitantes foram recebidos
pelo superintendente da coo-
perativa, Renzo Guazelli, e
pelo diretor da Holambra Agrí-
cola, Guido Aguilar Sanches.
Esta última é uma empresa
terceirizada que responde pela
prestação de consultoria téc-
nica aos produtores. 

VALORIZAÇÃO - Conforme ex-
plicou o diretor da Holambra
Agrícola, todos os serviços
oferecidos para orientação e
acompanhamento técnico das
lavouras são remunerados pe-
los cooperados, os quais, se-
gundo ele, valorizam a as-
sistência especializada. 

VALE A PENA - Como reflexo
disso, a média de produtivi-
dade de soja (incluindo lavou-
ras de sequeiro e irrigada) é de
79 sacas por hectare, o cor-
respondente a 191 sacas por
alqueire. Se a conta for em
hectare, são 29 sacas a mais
que a média nacional, de 50
sacas. Em alqueire, nada me-
nos que 70 sacas (R$ 4,9 mil
de adicional na cotação média
de R$ 70). 

COMO FUNCIONA - Em relação
ao desembolso dos produtores
com os trabalhos de consulto-
ria, o diretor explicou que após
ser definido o total da área a
ser cultivada com determi-
nada cultura, é feita uma so-

matória e calculados todos os
custos, por hectare, para a
prestação de assistência téc-
nica, incluindo a quilome-
tragem. Ao final da safra, se
os custos ficarem abaixo do
estimado, é efetuada a devo-
lução. 

Segundo Aguilar, para contar
com a consultoria, o produtor
deve incluir toda a sua área, e
não apenas parte dela, sendo
que o atendimento da empresa
não se restringe aos coopera-
dos. O diretor informou tam-
bém que são realizadas ex-
perimentações de campo em
propriedades, e, mensalmen-
te, há reuniões com a partici-

pação deles para demons-
trar o que está dando certo ou
não. Da mesma forma, são
elaborados relatórios mensais
com os resultados e informa-
ções relacionadas a pesqui-
sas. 

CORPO TÉCNICO - O corpo téc-
nico da Holambra Agrícola é
servido de três consultores di-
retores, seis consultores de
campo, dois engenheiros agrô-
nomos voltados a experimen-
tações agrícolas e 15 técnicos
para o atendimento direto aos
produtores. Até chegar ao es-
tágio de consultor, um profis-
sional iniciante passa por cin-
co anos de treinamentos.  

Região desbravada por holandeses se destaca, por suas conquistas,
entre os cases de maior sucesso do moderno agronegócio brasileiro 
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SUDOESTE PAULISTA

O grupo formado por
José Luiz Sossai, Clóvis
Aparecido Domingues

e Rafael Furlanetto, da
cooperativa, e o professor

Tadeu Inoue, da UEM,
também visitaram
lavouras irrigadas

na região 





Dos 53 mil hectares que com-
preendem a região da coope-
rativa Holambra, 75% - cerca
de 40 mil - são irrigados com
equipamentos de pivô central,
sendo que 120 produtores
(80% ligados à cooperativa)
fazem parte da Associação do
Sudoeste Paulista de Irrigan-
tes e Plantio na Palha (As-
pipp).

SUSTENTÁVEL - De acordo com
a diretora-executiva da enti-
dade, Priscila Silvério Sleut-
jes, a entidade tem como ob-
jetivo promover o aumento da
produção agrícola por meio da
irrigação e do plantio na palha.
Com isso, incentiva-se o de-
senvolvimento do setor de
maneira sustentável, preser-
vando o meio ambiente por
meio do estímulo ao aprimo-
ramento técnico e melhoria
constante dos serviços. 

A irrigação é, para os produto-
res, uma ferramenta de emer-

gência, para ser utilizada em
períodos críticos do desenvol-
vimento da lavoura, quando
não pode faltar umidade. Por
meio de um software, os pro-

dutores fazem o acompanha-
mento da umidade do solo e
avaliam com os profissionais
da Holambra Agrícola a neces-
sidade de irrigar. 

Considerada uma das princi-
pais regiões agrícolas brasilei-
ras, o sudoeste paulista tor-

nou-se um polo difusor de no-
vas tecnologias e boas práticas
em irrigação no país. Todos os
anos, o município de Parana-
panema sedia o Irrigashow, o
mais importante evento nacio-
nal especializado nessa área,
que em 2018 será realizado nos
dias 5 e 6 de setembro.  

Sobre o manejo integrado de
pragas, percebe-se o alto
nível de conscientização dos
produtores, citando-se como
exemplo o controle do bi-
cudo, uma das principais pra-
gas do algodão. Conforme foi
mencionado na viagem, antes
do manejo integrado os pro-
dutores locais chegavam a
efetuar 25 aplicações para o

controle do inseto, sem efe-
tividade. Após a adoção da
estratégia de instalar iscas
de feromônio e iniciar o ma-
nejo antes mesmo do cultivo,
o número de pulverizações
caiu para 9. 

Os visitantes constataram
também a especial dedicação
dos produtores em relação

aos cuidados com o solo, cujo
teor de argila, na região, varia
de 25% a 70%. Se antiga-
mente eles plantavam ape-
nas soja, hoje fazem rotação
das culturas com milheto,
aveia e há o interesse em in-
troduzir também a braquiária.
Dessa forma, investem na re-
estruturação do solo e mini-
mizam a compactação.   

Irrigação em 75% das lavouras

Manejo de pragas e
cuidados com o solo

Fundada em 1960, a Cooperativa Holambra nada tem a ver
com o município do mesmo nome, conhecido pelo cultivo de
flores, na região de Campinas (SP). Antes da chegada dos
imigrantes, a região onde se instalaram exibia elevados ín-
dices de pobreza. 

Com crescimento médio de 10% ao ano, a cooperativa, que
faturou R$ 652 milhões em 2017, mantém 6 unidades ope-
racionais, estruturas para armazenar 247 mil toneladas de
grãos e conta com 552 colaboradores. 

Segundo publicações especializadas, como a revista Exame,
a Holambra integra a lista das mil maiores empresas em ven-
das líquidas do país e se posiciona entre as 400 maiores do
agronegócio. 
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SUDOESTE PAULISTA

Números da
cooperativa

São 40 mil
hectares com
pivô central



MARLY AIRES

A
s colhedoras de café
estão a todo vapor
na região de Carló-
polis, que é o maior

município produtor de café
do Paraná, com cerca de 6
mil hectares cultivados com
o grão. Em média, a produti-
vidade tem ficado ao redor
de 33 a 35 sacas por hectare,
mas a expectativa inicial é
que superaria as 37 sacas
por hectare. 

A estiagem de mais de 50
dias afetou tanto a grana-
ção quanto a maturação do
café na região, diminuindo o
tamanho da peneira e ace-
lerando o processo, com
muitos grãos passando de
“verde” para “preto”, sem
passar pelo cereja. Segundo
o gerente da unidade da Co-
camar em Carlópolis, Anto-
nio Aparecido de Lima, que é
técnico agrícola na área de
café, o ciclo da cultura foi
antecipado em cerca de um

mês na região, iniciando a
colheita nas primeiras áreas
no dia 15 de abril, já tendo
colhido cerca de 10% da
área.

QUALIDADE - “Os cafezais
estão com boa carga e o
tempo mais seco tem aju-
dado na colheita e na quali-
dade da bebida do café, mas
os grãos perderam peneira e
tem registrado número maior
de defeitos”, resume Apare-
cido.

Por conta da estiagem, plantas sofrem para
manter a carga ou reduziram o tamanho dos
grãos, mas colheita avança com bons resultados

CAFÉ

Safra cheia
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O produtor Sérgio
Firmino da Silva, que tem
cinco hectares de café, está
com somente 2,5 hectares em
produção em Carlópolis, es-
pera colher nesta área este
ano120 sacas beneficiadas.
Segundo o agrônomo Elton
Portes Gonçalves, que veio de
Araguari (MG), região grande
produtora de café, a lavoura
do produtor está bonita, bem
carregada.

ALTÔNIA - Em Altônia, que
tem cerca de 700 hectares de
café na região, a falta de chu-
vas também antecipou a co-
lheita, que já está em 20% do
total, mas não afetou a pro-
dutividade ou a qualidade dos
grãos. “A seca acabou aju-
dando na colheita com uma
maturação bem uniforme. E
como os grãos já estavam
bem granados quando come-
çou, não afetou a produtivi-
dade, que deve ser de 30 sa-
cas por hectare na média”,
afirma Michel Garcia, gerente
da unidade de Altônia.

Com três hectares de café,
dos 11 hectares que possui
(oito são ocupados com pas-

tagem), o produtor João Car-
los Rossi, de Altônia, deve
colher uma média de 55
sacas beneficiadas por hec-
tare nesta safra. No ano pas-
sado, ele produziu uma mé-
dia de 27 sacas por hectare.
Por conta dos pés carregados
e da estiagem que afetou a
região, o cafezal de João per-
deu muita folhagem, tentan-
do segurar a carga, e como
consequência, tende a produ-
zir bem pouco na próxima
safra.

SÃO JERÔNIMO DA SERRA -
Em São Jerônimo da Serra,
município segundo maior pro-

dutor de café no Paraná, o en-
genheiro agrônomo César Au-
gusto Castro diz que a ex-
pectativa é de boa produção
de café, estando com 20% da
área já colhida. “O clima não
afetou a produção desse ano,
porque os frutos já estavam
formados”. No município tem
cerca de 1,6 mil hectares
ocupados com café e a produ-
tividade média deve ficar ao
redor de 25 sacas beneficia-
das por hectare.

O cooperado Darcy Rodrigues
de Oliveira, que possui 20
hectares de café em São Je-
rônimo da Serra, comemora

os bons resultados deste ano.
Deve colher entre 25 a 30
sacas beneficiada por hec-

tare, mais que as 20 sacas
colhidas de média no ano
passado.

O Brasil terá a maior produção
de café da sua história. É o
que aponta o 2º levantamento
da safra 2018, divulgado em
meados de maio, pela Com-
panhia Nacional de Abasteci-
mento (Conab). A quantidade
total deve ficar em 58 milhões
de sacas beneficiadas de 60
quilos. O crescimento é de
29,1% em relação à safra
passada, que alcançou 44,9
milhões de sacas. São 44,3
milhões de sacas de café ará-
bica (29,4% a mais) e 13,7

milhões de sacas de conilon
(27,9%).

O bom resultado deve-se,
entre outros motivos, à bie-
nalidade positiva e às boas
condições climáticas. No úl-
timo período de alta bienali-
dade, que ocorreu em 2016,
o país teve uma produção de
51,4 milhões de sacas, con-
siderada até então a maior
do país e superada pela
safra 2018. Outro motivo
para os números positivos

seria o avanço do pacote
tecnológico neste setor, so-
bretudo de variedades mais
produtivas.

A área total, que engloba os
cafezais em formação e em
produção em todo o país, deve
atingir 2,17 milhões de hecta-
res, sendo 287,7 mil em for-
mação e 1,9 milhão de hec-
tares em produção. O maior
estado produtor é Minas Ge-
rais, com um total de 30,7
milhões de sacas. 

Produção deve ser recorde: 58 milhões de sacas
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Sérgio: 120 sacas beneficiadas em 2,5 hectares João Carlos: pés carregados

Darcy: bons resultados



Importador russo visita a região 
Diante do aumento da de-
manda por café na Rússia, be-
bida que vem conquistando
um número crescente de con-
sumidores naquele país, com-
pradores do produto têm vol-
tado suas atenções para as
regiões cafeeiras do Brasil, o
maior produtor mundial. 

Foi com o objetivo de conhe-
cer lavouras e aprender mais
sobre a cultura, que Alexan-
der Dilbazi, diretor da em-
presa KazKontrakt, sediada
em Moscou, visitou a Coca-
mar no início de maio. Ele se
reuniu com a área comercial
da cooperativa, interessado
em realizar importações do
produto.

Segundo Dilbazi, as perspec-
tivas quanto ao aumento do
consumo de café em seu país,
são promissoras, ao contrário
do chá, uma das bebidas mais
populares entre os russos.   

Em companhia do consultor
de café Adenir Fernandes Vol-
pato, o Gabarito, e da colabo-
radora Elis Simone Regina, da
Cocamar, Dilbazi visitou algu-
mas propriedades produtoras
em Cianorte, entre as quais a
do empresário Marcos Fran-
zatto, tradicional cafeicultor,
que no ano passado aderiu ao
programa de Máxima Rentabi-
lidade do Café, mantido pela
cooperativa, fazendo o plantio
de extensa área mecanizada. 

De acordo com Gabarito, o
executivo russo encantou-se
com a beleza dos cafezais car-
regados de grãos vermelhos e
prontos para a colheita. “Em-

bora já tivesse visto cafezal
por fotos, ele ficou impressio-
nado com tudo o que viu”, re-
lata o consultor. Segundo ele,
o visitante pediu para ser fo-

tografado ao lado de cafeei-
ros em produção e fez questão
de levar alguns ramos reple-
tos de grãos, para mostrar em
seu país. 

CAFÉ
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Alexander Dilbazi encantou-se com a beleza dos cafezais carregados de grãos vermelhos



MARLY AIRES 

A
colheita de laranja na
área de ação da Coca-
mar teve início em
meados de maio e a

expectativa é de que a produ-
ção fique dentro da média dos
últimos anos, mas abaixo da
registrada no ano passado,
cerca de 7,5 milhões de cai-
xas da fruta, considerada ex-
celente. A produtividade mé-
dia desse ano deve ficar em
900 caixas por hectare. 

Apesar dos mais de 40 dias de
estiagem, as plantas não so-
freram tanto com a falta de
unidade e os pomares estão
em boas condições de um
modo geral, segundo o enge-
nheiro agrônomo da unidade
de Paranavaí, Paulo Francisco
Maraus, que atende os produ-
tores de laranja da região.

PRÉ-FLORADA - Terminada a
colheita, Maraus orienta que
o produtor deve ficar atento
às operações de manejo pré-
florada, que começa com a
aplicação de calcário e gesso,
além de fósforo, devido a
grande demanda da planta
por estes nutrientes neste pe-
ríodo. 

“É importante fazer essas
aplicações antecipadamente,
visando a florada entre agosto
e setembro”, afirma. E orienta
que com a retomada das chu-
vas, deve-se aplicar nitrato de
cálcio para fornecer os ele-
mentos necessários para o

bom pegamento da florada,
além de nitrogênio, cálcio e
boro, tudo via solo.

MICRONUTRIENTES - Maraus
comenta que o produtor tam-
bém deve iniciar a aplicação
de micronutrientes, via foliar,
principalmente de zinco,
manganês e boro com base na
análise foliar. “Este é um ma-
nejo que tem garantido alta
produtividade nos últimos
anos, mas precisa ser feito no
tempo certo, antes da florada,
porque depois não adianta
mais”, enfatiza.

E após a florada, é tempo de
se preocupar com a preven-
ção de doenças visando ga-
rantir um bom pegamento dos
frutos, atentando especial-
mente para a podridão floral
dos citros ou estrelinha, como
é conhecida a queda prema-
tura dos frutos causada pela
doença, que afeta principal-
mente flores e frutos recém-
formados e é provocada pelo
excesso de umidade no pe-
ríodo de florada do pomar.

GREENING - O produtor tam-
bém não pode descuidar do
controle preventivo do cancro
cítrico e da pinta preta, logo
após a florada, e do manejo
periódico do greening, duran-
te todo o ano, com vistorias
trimestrais obrigatórias, além
do acompanhamento perma-
nente feito pelos inspetores
de pragas na lavoura. O ma-
nejo envolve as aplicações de
inseticidas para controle do

psilídeo, principal inseto vetor
da doença, além da erradica-
ção das plantas doentes e
plantio de novas mudas.

O agrônomo lembra que nos
últimos anos tem se agregado
novas tecnologias e ferra-
mentas importantes no com-
bate ao greening, como as
armadilhas amarelas para
monitorar a população de psi-
lideo e a liberação, nos ta-
lhões abandonados, da tama-
rixia radiata, vespinha que
ajuda no controle do psilideo.
Essa liberação é feita em toda
a área de laranja da Cocamar,
de forma conjunta, duas vezes
por mês.

LARANJA 

Começa a colheita
Produtor deve estar atento aos próximos passos, especialmente com
o manejo pré-florada, para garantir a produção da próxima safra

Após a colheita,
Paulo Maraus diz

que é preciso adubar
e controlar pragas e

doenças de olho
na florada
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Safra de milho deve ser a menor dos últimos anos

A
s lavouras de milho
segunda safra foram
bastante afetadas
pelos mais de 50 dias

de estiagem, acompanhados
de altas temperaturas e ven-
tos fortes que derrubaram
muitas áreas, uma vez que as
plantas estavam com poucas
raízes e estrutura mais fraca
devido às condições adversas.
Por conta disso, segundo o
coordenador técnico de cultu-
ras anuais da Cocamar, Emer-

son Nunes, já houve uma que-
bra de 40% da produtividade
esperada, que era de 5.183
quilos por hectare ou 209
sacas por alqueire, média dos
últimos anos.

Os números já foram revistos
para uma produtividade média
de 3.085 kg por hectare ou
124 sacas por alqueire. “Nas
regiões que plantaram mais
cedo, como Ivatuba e Floresta,
as médias devem ser um

pouco melhores, 3.960 a 4.500
kg por hectare, ou de 160 a
181 sacas por alqueire, mas a
expectativa inicial também
era superar os 6 mil kg por
hectare, ou 242 sacas por al-
queire”, afirma.

RISCOS - Com as perdas já ca-
racterizadas, pode-se dizer
que esta já é uma das meno-
res safras de milho dos últi-
mos anos. Em 2016, a pro-
dutividade média foi de 3 mil

kg por hectare, pouco abaixo
da expectativa atual. Mas
ainda há riscos com seca,
geadas e ventos até o final
desta safra, especialmente na
região Norte, onde as lavouras
estão mais atrasadas. A co-
lheita deve iniciar em meados
de junho, atingindo o pico
entre o final de julho e o mês
de agosto. “Até lá muita coisa
pode acontecer”, diz Emerson,
ressaltando que as lavouras
não tiveram problemas maio-
res com pragas ou doenças.

TRIGO - Já no caso do trigo, a
falta de chuva atrasou bas-
tante a semeadura da lavoura
na região da Cocamar, que

está 12% atrasada em relação
à safra passada, percentual
que era bem maior antes da
chuva recente. Nas últimas
cinco safras, toda área já
tinha sido plantada até o final
de maio. O desenvolvimento
das áreas semeadas também
vem sendo prejudicado.

“Já esperávamos uma redu-
ção de 11% na área semeada
em relação ao ano passado.
Com o atraso, por causa da
estiagem, este percentual
pode ser ainda maior. Se fosse
considerar o quadro atual, a
redução de área seria de
20%”, comenta o coordena-
dor técnico.

ESTIAGEM
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Na região da Cocamar, a quebra na produtividade já
é de 40%, mas parte das lavouras, mais atrasadas,
ainda corre risco com seca, geadas e ventos



E
m videoconferência
que envolveu a equipe
de colaboradores em
todas as unidades da

Cocamar, no final da tarde do
dia 21 de maio, o vice-presi-
dente de Negócios da Cocamar,
José Cícero Aderaldo, fez uma
saudação e parabenizou a to-
dos pelo profissionalismo e o
sucesso alcançado na recente
Campanha de Insumos para a
Safra de Verão 2018/19. 

Segundo Aderaldo, “o êxito da
campanha se deu em todos os
sentidos, verificando-se gran-
de adesão por parte dos produ-
tores associados pela boa
oportunidade oferecida, am-
pliando de forma significativa
a participação da Cocamar no
mercado”. 

Na videoconferência, o vice-
presidente agradeceu o em-
penho dos colaboradores, lem-
brando que “fatos como estes
demonstram claramente que a
Cocamar e os produtores estão
crescendo juntos”. 

BOM NEGÓCIO - A disparada do
dólar nas últimas semanas,
que saiu de um patamar de R$
3,30 para acima de R$ 3,50, fez
com que produtores associa-
dos aproveitassem a campa-
nha de vendas de insumos pa-
ra antecipar a aquisição de
produtos, de olho na safra de

verão 2018/19, a ser semeada
a partir de setembro. Com du-
ração de duas semanas, a
campanha terminou no dia 12
de maio.  

Foi o momento de o produtor
escolher com tranquilidade as
sementes dos cultivares de
sua preferência, os fertilizan-
tes e defensivos, entre outros
itens, adquiridos pela coopera-
tiva junto às empresas forne-
cedoras com a moeda norte-
americana em níveis competi-
tivos.

CONDIÇÕES ESPECIAIS - “Dis-
ponibilizamos condições muito
especiais de negociação”, co-
mentou o gerente comercial de

Insumos, Geraldo Ganaza, res-
saltando que a adesão dos pro-
dutores foi grande: “as incer-
tezas em relação ao cenário in-
terno e a melhor relação de
troca dos últimos anos, fize-
ram com que eles fechassem
negócios com a cooperativa”.
Se de um lado as altas da moe-
da norte-americana benefi-
ciam o produtor de commo-
dities como soja, milho e trigo,
de outro elas também podem
impactar, no futuro, os preços
dos insumos, que seguem no
mesmo ritmo.

NÚMEROS - A campanha tota-
lizou 403 milhões de reais, le-
vando em conta uma meta
ousada de 400 milhões. No ano

passado, o montante havia
sido de 349 milhões de reais. 

Ganaza explica que vários itens
entre os insumos comerciali-
zados, como fertilizantes e se-
mentes, permitem observar
que os volumes foram bem
maiores do que em 2017, o que
atesta a maior participação da
cooperativa no mercado. De
acordo com ele, as aquisições
foram efetuadas pela Cocamar
com o dólar a 3,30 na compa-
ração com o real, benefício re-
passado aos cooperados. “A
relação de troca em sacas de
soja ficou muito favorável”,
disse Ganaza, assinalando que
isto possibilitou aos produto-
res travarem os seus custos. 
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COOPERATIVA 

Campanha de venda de insumos
teve grande adesão de cooperados
Total de negócios chegou a 403 milhões de reais, para uma meta ousada de R$ 400 milhões

Fatos como estes demonstram
claramente que a Cocamar
e os produtores estão
crescendo juntos”.

José Cícero Aderaldo

O vice-presidente José Cícero Aderaldo durante vidoconferência com colaboradores das unidades
operacionais, quando comemorou os resultados da campanha e agradeceu o empenho de todos



A
campanha Poupança
Premiada começou
no mês passado e
seis associados das

regionais Maringá e Noroeste,
da Sicredi União PR/SP, já ti-
raram a sorte grande, ga-
nhando R$ 2 mil cada. São
eles: Pedro Alberton Alves de
Siqueira, de Nova Esperança;
Francisco Takano, de Parana-
vaí; Vanderlei Lopo do Nasci-
mento, de Terra Boa; Angelina
Babolin de Souza, de Cia-
norte; Leandro Serrano, de
Paranavaí; e Júlio César Pei-
xoto, de Astorga.

Siqueira foi o primeiro da re-
gional Maringá a ser sorteado
neste ano. Produtor rural e
associado há oito anos da Si-
credi União, ele diz que abriu
poupança recentemente e que
o prêmio veio em boa hora. “A
gente nunca acredita que vai
ganhar. Fiquei muito contente
e vou usar o valor para o pa-

gamento de funcionários”, co-
menta.

Em Cianorte, Angelina Babolin
de Souza também comemora.
Associada há oito anos, ela
conta que, mensalmente,
aplica na poupança o dinheiro
do aluguel de um imóvel.
Mesmo assim não esperava
ser contemplada. “Foi uma
ótima surpresa. No ano pas-
sado enfrentei uma crise fi-
nanceira e a Sicredi União me
deu muito apoio, oferecendo
soluções. Então, optei em
aplicar todo o meu dinheiro na
instituição e vou deixar meu
prêmio na poupança rendendo
mais números da sorte”, afir-
ma satisfeita.

SURPRESO - O servidor pú-
blico de Astorga, Júlio César
Peixoto, ficou surpreso com a
rapidez com que foi sorteado.
É que embora seja associado
há dois anos, ele abriu pou-

pança há apenas um mês. “Fi-
quei sabendo da campanha,
recentemente, quando abri a
poupança. Claro que a gente
fica torcendo para ganhar,
mas não imaginava que teria
essa sorte tão rápido”, come-
mora.

Motivado, Peixoto diz que
ainda não sabe o que vai fazer
com o valor do prêmio, mas já
está certo de que vai migrar
toda a sua movimentação fi-
nanceira para a instituição fi-
nanceira cooperativa. “Tinha
conta na Sicredi União, mas
não usava muito. Alguns co-
nhecidos se tornaram asso-
ciados e me falavam muito

bem dos produtos, serviços e
da agilidade do atendimento.
Então, já estava com a inten-
ção de concentrar minhas fi-
nanças na cooperativa”.

CAMPANHA - A Poupança Pre-
miada começou em 10 de abril
e segue até dezembro. Reali-
zada pela Central Sicredi
PR/SP/RJ, a campanha vai
distribuir R$ 1,5 milhão em
prêmios, sendo 10 sorteios
semanais de R$ 2 mil, um sor-
teio mensal no valor de R$ 50
mil e um sorteio do prêmio de
R$ 500 mil. Na reta final as
chances serão dobradas, com
20 sorteios semanais de R$ 2
mil.

COMO PARTICIPAR - A cada R$
100,00 aplicados na poupança
Sicredi é gerado automatica-
mente um número da sorte
para concorrer aos sorteios,
que acontecem pela Loteria
Federal. Com a poupança pro-
gramada, o poupador recebe
números em dobro. Podem
participar pessoas físicas e
jurídicas nos estados do Pa-
raná, São Paulo e Rio de Ja-
neiro, associados ou não. Os
sorteios são realizados todas
as segundas-feiras. Para in-
formações sobre datas de sor-
teios, números da sorte e
vencedores basta acessar o
www.sicredi.com.br/eupoupo-
sim.

SICREDI UNIÃO 

Poupança Premiada contempla seis associados
Campanha vai distribuir R$ 1,5 milhão,
sendo 10 sorteios semanais de R$ 2
mil, um mensal no valor de R$ 50 mil
e um do prêmio de R$ 500 mil
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Um dos seis primeiros ganhadores da região



DR. ALEXANDRE RAPOSO* 

A
grande máquina pro-
pulsora de nosso país
é, sem dúvida, o agro-
negócio. As exporta-

ções brasileiras do setor alcan-
çaram US$ 96,01 bilhões, re-
gistrando crescimento de 13%
em relação a 2016 [1]. Apesar
dos percalços do cenário na-
cional com a falta de políticas
públicas dirigidas ao setor e do
sistema logístico (caótico) ado-
tado pelo país, o agronegócio
fez o seu dever de casa.

Em que pese ser a principal ati-
vidade econômica do país, não
existem legislações e regras
claras que garantam a segu-
rança jurídica quanto à atuação
no campo, assunto este abor-
dado brilhantemente pelo Dr.
Albenir Querubini na Agrojur –
Congresso de Integração de Di-
reito e Agronegócio, como par-
te integrante da programação
da 46ª Exposição Agropecuária,
Industrial e Comercial de Ma-
ringá (Expoingá) de 2018.   

PROPULSORA - A agricultura,
há tempos deixou de ser ativi-
dade essencialmente de sub-
sistência, tornando-se propul-
sora da economia, sendo hoje
em seu conceito mais amplo
chamada de agroindústria, for-
mado em uma ponta pela ca-
deia de produção “campo”
(dentro da porteira), e na outra

a transformação e distribuição
“indústria” (depois da porteira)
e, finalmente, o consumo.

Tendo em vista toda a cadeia
produtiva e sua complexidade,
os empresários do agronegó-
cio, mais do que nunca, estão
às voltas com normas, diretri-
zes e leis que regulam o mer-
cado, desde o meio ambiente
até a distribuição da produção,
tanto no âmbito nacional como
no internacional.

TECNOLOGIA - Assim, se faz
necessário que eles se acer-
quem das melhores práticas,
como a aplicação de tecnologia
de ponta para aumentar a pro-
dução e profissionalizar a ad-
ministração no campo.

A previsibilidade é um dos pi-
lares de sustentação do Estado
de Direito e se esse princípio
não for respeitado, afasta no-
vos investimentos na atividade
agropecuária e traz prejuízos
econômicos ao País. 

ASSESSORIA - Existem regras
que podem ser incompatíveis

com os planejamentos estraté-
gicos das modernas empresas
do agronegócio, assim como
podem criar custos e despesas
indesejáveis. Mas, não resta al-
ternativa a não ser respeitá-las.

Hoje o empresário do setor
deve contar com uma assesso-
ria multidisciplinar para gerir o
seu negócio e tal afirmação
pode ser claramente observada
pela gama de profissionais de
várias áreas que atuam no âm-
bito do agronegócio. Uma das
áreas que deve ser acompan-
hada com mais proximidade e
com uma lupa, é a jurídica.
Uma boa proteção jurídica tem
início com a contratação de um
especialista na área do agrone-
gócio. 

ASPECTOS IMPORTANTES -
Uma boa assessoria jurídica
deve estar atenta e ter exper-
tise quanto aos aspectos im-
portantes para o agronegócio,
tais como: contratos - inclusive
atípicos como de pastoreio e
integração vertical, e ainda de
seguro rural - legislação tribu-

tária, legislação trabalhista, le-
gislação bancária (com análise
de contratos de financiamento,
com benefícios e garantias exi-
gidas pelos bancos).

Um produtor consciente sobre
a regularização contratual deve
estar ciente sobre as conse-
quências de não se buscar au-
xílio para garantir que suas
obrigações e direitos sejam
contemplados em uma nego-
ciação, assegurando assim o
cumprimento de obrigações
que lhe garantam o direito nas
condições combinadas.

PLANEJAMENTO - Juntamente
com esse fato, é de extrema im-
portância que o empresário do
agronegócio seja igualmente di-
ligente quanto ao planejamento
tributário na atividade, ava-
liando, com a ajuda de especia-
listas, opções fiscais previstas
em lei, como, por exemplo: pes-
soa física ou jurídica; simples,
presumido ou real; regime cu-
mulativo ou não cumulativo.

E ainda, com o advento da Lei

12.846/13, o empresário do
agronegócio deve ser capaz
de implantar um sistema de
compliance - conjunto de
disciplinas para fazer cum-
prir as normas legais e regu-
lamentares, ancorando a es-
tratégia de negócios em prin-
cípios éticos e de transparên-
cia. 

COMPLIANCE - O compliance
abrange, entre outras espe-
cificidades, estar em confor-
midade com organismos de
certificação de produtos, leis
ambientais e trabalhistas de-
terminando medidas funda-
mentais para manutenção da
competitividade das empre-
sas do setor, tanto no âmbito
doméstico quanto internacio-
nal.

Por fim, é certo que a única
instabilidade e incerteza que o
empresário do agronegócio de-
veria passar é com relação ao
clima, em que pese vivermos
em um mundo de grandes in-
certezas. 

[1] http://www.agricultura.gov.br/
noticias/superavit-de-us-81-86-bi-
lhoes-do-agronegocio-foi-o-se-
gundo-maior-da-historia, acessado
em 20/05/2018.

(*) a.raposo@alexandreraposo.adv.br 

ORIENTAÇÃO JURÍDICA 
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Uma boa assessoria é indispensável
ao moderno empresário rural
É de extrema importância que seja diligente quanto
ao planejamento tributário em sua atividade

Uma boa assessoria jurídica deve estar atenta e ter expertise quanto
aos aspectos importantes para o agronegócio, tais como: contratos -
inclusive atípicos como de pastoreio e integração vertical, e ainda
de seguro rural - legislação tributária, legislação trabalhista,
legislação bancária (com análise de contratos de financiamento,
com benefícios e garantias exigidas pelos bancos).



Um grupo formado por 14
representantes da Cocamar
participou em maio no Par-
que Histórico em Carambeí,
região de Ponta Grossa (PR),
do Encontro da Liderança
Feminina (Elicoop) sediado
neste ano pela Frisia Coope-
rativa Agroindustrial, com
apoio do Serviço Nacional de
Aprendizagem do Cooperati-
vismo (Sescoop/PR). Elas
integram núcleos femininos
mantidos em diversos muni-
cípios e foram acompanha-

das por Adriana Rigo, ana-
lista do Departamento de
Cooperativismo, e Karin, fa-
cilitadora da unidade de Al-
vorada do Sul. 

O evento foi nos dias 23 e
24. A proposta dessa inicia-
tiva é preparar as lideranças
femininas para um envolvi-
mento cada vez maior com
as atividades de suas coo-
perativas. Na agenda, pales-
tras, debates e oficinas de
trabalho. 

No segundo semestre deste ano, será realizado na Cocamar
uma ação envolvendo colaboradores e cooperados, com tria-
gem e atendimento oftalmológico, para promover a preven-
ção e a saúde ocular. É o projeto Verbem, uma iniciativa da
área de Gestão de Pessoas. 

Os atendimentos serão agendados em uma unidade móvel
em municípios polos da região da Cocamar, em toda área de
atuação da cooperativa. Na oportunidade, óculos vão ser ofe-
recidos em dois modelos, a valores a partir de R$ 79 e R$
179, ambos os casos considerando armação e lente. 

Cocamar presente no
Elicoop em Carambeí (PR) 

Ação para saúde ocular será no segundo semestre 
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MARLY AIRES

F
elizes com os resulta-
dos da safra em
2014/15, os produto-
res Aparecido dos

Santos e José Roberto Cezar,
e seus familiares, de Jagua-
pitã, que além de cunhados
são sócios nos negócios, de-
cidiram fazer uma churras-
cada e chamar alguns amigos
para comemorar. Como eles
sempre ajudavam à Casa Sa-
grada Família de Jaguapitã,
entidade beneficente que
atua como asilo auxiliando
idosos carentes, tiveram a
ideia de transformar a co-
memoração em uma ação be-
neficente em prol da enti-
dade. 

Cada convidado deveria tra-
zer fraldas geriátricas como
forma de contribuição para a
festa. Com a ajuda também
de Guilherme e Fernando, fi-
lhos de Aparecido, mataram
um novilho, porcos e frangos,
limparam o barracão das má-
quinas e reuniram cerca de
250 produtores vizinhos e
amigos arrecadando mais de
700 fraldas.

CRESCIMENTO - Desde a pri-
meira edição, a festa só veio
crescendo ganhando a ade-
são de outras pessoas que
passaram a ajudar, contri-
buindo com doações ou com

o trabalho voluntário. Na se-
gunda festa o valor do in-
gresso ainda foi doação de
fraldas, mas desde o ano
passado, decidiram cobrar a
entrada, arrecadando R$ 10
mil, valor totalmente doado
ao asilo, que foi usado para
atender a uma série de ne-
cessidades imediatas e para
fazer várias melhorias na es-
trutura de atendimento aos
idosos.

Neste ano, o evento foi reali-
zado no último dia 12 de maio
e contou com a participação
e doação de algumas empre-
sas, entre elas a Cocamar,
além do trabalho voluntário
de outros produtores. 

MELHORIAS - Também foi in-
vestido na infraestrutura do
evento com mais barracas,
banheiros, segurança e show
sertanejo, ampliando para
500 convites comercializa-
dos. E teve ainda leilão de no-
vilhos doados. No total foram
arrecadados R$ 28.898,00,
valor que além de ser doado
para o Asilo Sagrada Família
(70%), foi também repassado
a APAE local (30%).

Além do plantio de soja e
milho, a família de Aparecido
trabalha com aviário para
criação de frangos e gado de
corte, além de ter criação de
suínos, mais para consumo.

Produtores comemoram resultados
fazendo o bem ao próximo
Aparecido dos Santos, José Roberto Cezar e seus familiares, de Jaguapitã começaram
em 2014 a organizar uma churrascada para ajudar entidades beneficentes

ALMANAQUE

Jornal  d e  S er v i ço  Co camar   |   3 7

Organizadores
comemoram mais

um ano de sucesso
da festa. A cada

ano cresce também
o número de
voluntários
que ajudam



C
om a proposta de se-
lecionar pratos salga-
dos tradicionais em
duas categorias - car-

nes e massas - entre as pro-
dutoras rurais ligadas à Co-
camar, será lançado no dia 14
de junho, durante o Encontro
do Núcleo Feminino em Ma-
ringá, a terceira edição do
Festival de Sabores Chefs do
Campo Cocamar.

O concurso, que tem a finali-
dade de resgatar receitas de

família e, com isso, valorizar
a culinária regional, tem sido
um grande sucesso. Nas duas
edições anteriores, contou
com a participação de deze-
nas de produtoras das regiões
noroeste e norte do Paraná.
Em ambos os anos, as recei-
tas com as 15 semifinalistas
- escolhidas por um júri espe-
cialmente convidado - foram
publicadas em uma revista
especial, enquanto as 5 fina-
listas, além de premiação, ti-
veram suas receitas apre-

sentadas no programa de te-
levisão RIC Rural, para todo o
Estado. As 5 vencedoras fo-
ram, também, preparadas pe-
lo chef Eduardo Pinheiro, do
Haddock Buffet de Maringá,
em eventos com a participa-
ção de dirigentes e coopera-
dos da cooperativa.

As inscrições começarão ser
feitas no próprio dia 14, du-
rante o Encontro, estenden-
do-se por todo o mês de
junho.

SABORES

Chefs do Campo 2018
será lançado dia 14 de junho
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Em seu terceiro ano, Festival vai premiar receitas de pratos
salgados tradicionais nas categorias carnes e massas

Detalhe do nhoque de mandioca preparado pela cooperada Maria
José Reis Luca, de Maringá, uma das 5 finalistas da edição 2017 
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B
anhado pela represa
de Capivara, o muni-
cípio de Primeiro de
Maio, no norte para-

naense, está associado ao tu-
rismo nos fins de semana e
datas comemorativas, e tam-
bém à pesca. O peixe é apre-
ciado por muitos dos mora-
dores. 

Na residência de Sueli Chica-
relli Paiva, casada há 25 anos
com José Carlos, o pacu des-
fiado, do qual se retiram cui-
dadosamente todas as espi-

nhas, está entre as preferên-
cias da família, pelo seu sa-
bor. No entanto, nada supera
outro tipo de carne, bem mais
tradicional, especialmente
nas celebrações de Páscoa,
Natal e Ano Novo: a leitoa as-
sada. 

Produtores rurais, Sueli e
José Carlos passaram gran-
de parte da vida no campo,
habituados à cultura do café
e à animação de quando seus
familiares se reuniam para
fazer o abate de suínos e, a

muitas mãos, sob um alegre
converseiro, elaborar os de-
rivados. 

A mãe de Sueli, dona Maria,
transmitiu a ela o gosto por
cozinhar, fazendo disso
uma arte, cuja recompensa
está, unicamente, em agra-
dar e surpreender o paladar
dos que provam os seus
pratos. Na leitoa, a produ-
tora incorporou o agora in-
dispensável recheio de fa-
rofa que lhe conferiu ainda
mais sabor.  

LEITOA RECHEADA
COM FAROFA 

A leitoa deve ter de 8 a 10kg
de peso limpo.

TEMPERO 

• Bater no liquidificador: uma
cabeça de alho, 1 cabeça de
cebola grande, 1 vidro de vi-
nagre de álcool, 2 litros de
água, 2 maços de cebolinha e
1 de salsinha, sal e pimenta a
gosto. 

Tempere a leitoa um dia
antes de assar e deixe mari-
nando. 

INGREDIENTES DA FAROFA

• 500g de bacon
• 500g de calabresa 
• 7 dentes de alho 
• 2 cebolas médias 
• 400g de carne de boi moída
• 2 latas de milho verde

• 1 vidro médio de
azeitonas sem caroço

• 1 litro d’água 
• 2 maços de cebolinha 
• 1 maço de salsinha 
• 1kg de farinha de milho
• 500g de farinha de
mandioca 

PREPARO 
Refogue todos os ingredientes
na ordem da receita, deixando
por último as farinhas. Após a
farofa pronta, coloque dentro
da leitoa e costure. Leve ao
forno por aproximadamente 6
horas. Segundo Sueli, uma
dica é assar em forno a gás,
para não haver variação da
temperatura. Ela utiliza uma
assadora portátil, do tipo
polo, bem mais prática.  

RECEITA 

A leitoa não pode faltar
No município de Primeiro de Maio, cercado de água por quase todos os lados,
a tradição familiar é apreciar a carne em meio a muita alegria

Sueli Chicarelli Paiva: mãe transmitiu
a ela o gosto por cozinhar



Maria, a mãe de Marco e Luiz,
era uma costureira de mão
cheia. Mesmo sendo analfa-
beta, sabia tirar as medidas e
fazia as roupas aproveitando
todo o tecido, sem desperdí-
cios. Bastante requisitada
pela vizinhança, tinha uma
grande freguesia e costurava
de tudo, até mesmo vestidos

de noiva, que bordava com es-
mero, caprichando nos deta-
lhes, muitas vezes traba-
lhando até tarde da noite a luz
de lamparina. Teve muita
noiva na região que casou
com os vestidos feitos pela
dona Maria.

O trabalho ficava tão bom que

ninguém em casa se incomo-
dava se a roupa era toda igual,
feita com a mesma peça de
tecido. Na época, se com-
prava uma peça inteira e fazia
roupa igual para todo mundo.
Isso quando não se aprovei-
tava os sacos de açúcar para
fazer as roupas de baixa ou de
dormir.

MARLY AIRES

N
o dia 27 de junho
desse ano, a família
Bruschi, pioneira em
Maringá, completa 70

anos de chegada ao município,
seguindo os passos de vizinhos
e compadres que vieram na
mesma época. O mato tomava
conta de toda região quando Ar-
civide Bruschi (falecido em
1980) e a esposa Maria (1991),
pais dos cooperados Marco e
Luiz, chegaram à cidade em
1948 para abrir uma clareira e
plantar café. 

Poucas casas, um ou outro co-
mércio, cafezais sendo planta-
dos por todo lado e muita gente
chegando, esse foi o cenário en-

contrado na nova terra, que já
era conhecida pela qualidade do
solo roxo.

CHEGADA -De São Sebastião do
Paraíso, sul de Minas Gerais, a
família veio para o Paraná em
1941, passando primeiro em
Cornélio Procópio. Daí cruzou o
Norte do Paraná por estradas
poeirentas e cercadas de mata
e cafezais e se estabeleceu em
Maringá, para formar o cafezal
de empreita. No local aonde fi-
cava a propriedade, hoje estão
instalados os shoppings ataca-
distas de confecções, na Placa
Pinguim. 

O clima mais frio, na época,
acabou não ajudando muito.
“Geava muito. Em 1953 e 1955

tivemos duas geadas grandes.
Só começamos a colher café
em 1959”, conta Marco, que
assim como Luiz, nasceu em
Cornélio Procópio. As outras
três irmãs são mineiras.

INÍCIO - Com o que ganharam,
conseguiram comprar em 1960
a primeira propriedade da famí-
lia, onde ainda moram, em Ma-
ringá, próximo a Floresta. O café

foi substituído pela soja e trigo,
a princípio, e depois o milho sa-
frinha tomou o lugar como cul-
tura de inverno. “A geada de
1975 foi fatal para o café, que já
vinha sofrendo muito com a fer-
rugem. Arrancamos tudo e me-
canizamos a propriedade”,
conta Marco.

Como casou muito cedo com
Cleuza, aos 18 anos, Marco,

apesar de ser o caçula, já tem
dois filhos, quatro netos e um
bisneto. Luiz, casado com
Maria, só tem dois filhos e é
justamente um deles, Luiz
Gustavo, que tomou gosto pela
atividade e vem se envolvendo
cada vez mais com o dia a dia
na propriedade. Os descen-
dentes de Arcivide e Maria
Bruschi já somam mais de 100
pessoas.

FAMÍLIA DO CAMPO 

Os Bruschi completam
70 anos de Maringá
Do café a soja, Marco e Luiz
aprenderam muito cedo a
enfrentar a vida e construir a
sua história, deixando seu
legado às próximas gerações

Parte da família que já soma mais de 100 pessoas

Maria e Arcivide: pioneiros
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Costureira de mão cheia



Amantes da boa música ser-
taneja, Marco e Luiz gostavam
de ouvir os cantores favoritos
no rádio e Luiz até arriscava
tocar cavaquinho e acordeon

nos bailes. Fãs de Tonico e Ti-
noco, a grande dupla serta-
neja da época, nunca ima-
ginaram que um dia conhece-
riam os dois pessoalmente e
menos ainda que se tornariam
amigos. 

AMIGOS - “O nosso compadre
era amigo deles e um dia
quando os dois estavam via-
jando pela região, fomos con-
vidados para um jantar onde
eles estariam. Conversamos
muito e acabamos nos tor-
nando amigos”, conta Marco.

Tempos depois, Tonico e Tinoco

montaram uma fábrica de viola
na região, o que acabou os
aproximando ainda mais e toda
vez que iam fazer shows na re-
gião, ligavam para conversar.
“Nós os apresentamos ao pes-
soal da Cocamar e eles acaba-
ram também estabelecendo
essa relação de amizade com
todos”, acrescenta.

Mutirões 

Em 1965 Marco lembra que tiveram uma seca braba. “Fica-
mos o inverno inteiro sem chuva. Tinha incêndio por todo
lado. Até mato verde pegava fogo”. conta. Por isso, todos
redobraram a atenção. Como não existia Corpo de Bombei-
ros, eram os próprios produtores que se organizavam para
apagar os incêndios usando o que tinham a mão: ramos para
bater nas chamas e enxadas para fazer aceiros.

O café até que não foi tão afetado, porque era o ano de baixa
produção, mas perderam todas as culturas de subsistência.
“Sempre tínhamos o cuidado de guardar uma boa parte da
produção de um ano para outro. Tínhamos arroz para dois
anos de consumo. E ainda havia as criações”, recorda-se.

Seca braba 
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Quando pensam nas facilida-
des e na tecnologia existente
hoje, Marco e Luiz não têm a
menor saudade das dificulda-
des que passaram durante
boa parte de suas vidas. O
trabalho duro no campo não
era nada fácil. Mas duas das
coisas da qual ambos sentem
falta da época antiga são a
solidariedade e parceria que
havia no campo. “Os produto-
res se ajudavam mais, eram
mais unidos”, diz Marco.

Ele conta que era comum vá-
rios produtores se juntarem
e fazerem mutirão para aju-
dar o outro que não tinha
como pagar por mão de obra,
que ficara doente ou que ti-
vesse qualquer problema.
Foi com mutirão, por exem-
plo, que construíram a pri-
meira escola, para que a
criançada da região pudesse
estudar, pelo menos até o
terceiro ano, e ainda ajudar
no sítio.De fãs a amigos

Luiz e Marco tiveram que as-
sumir responsabilidades e
amadurecer muito cedo. Em
1959, quando tinham 15 e 13
anos respectivamente, o pai,
Arcivide teve um AVC (Aci-
dente Vascular Cerebral),
ficou mais de uma semana in-
ternado e depois disso, nunca
mais se recuperou total-
mente. Como as três irmãs
mais velhas já eram casadas,
foram os dois que tiveram que
assumir tudo e dar conta do
serviço ao lado da mãe. Com
o tempo, o pai acabou recupe-
rando boa parte dos movi-
mentos, mas a memória per-
maneceu ruim.  “Nós é que
passamos a cuidar de tudo”,
lembra Marco.

Ele conta que a sorte deles é

que sempre trabalharam lado
a lado com o pai, desde que
tinham sete a oito anos. Co-
meçaram fazendo serviços
leves e foram aprenderam a
cuidar de tudo. E quando tive-
ram que aprender a negociar
a produção, primeiro acom-
panharam os vizinhos, até
aprenderem a se virar.

LIÇÃO - Também já tinham
uma boa noção de como ad-
ministrar seu dinheiro. “Meu
pai sempre nos ensinou a não
gastar mais do que ganháva-
mos”, afirma Marco. Desde
pequenos, os dois aproveita-
vam as horas de folga, quando
terminavam o trabalho no
sítio, para prestar serviço
para os vizinhos. “Meu pai li-
berava o dinheiro para nós. O

que ganhássemos, era nosso.
Só nos orientava  a não gastar
a toa, mas poupar e investir
em algo que desejássemos”,
acrescenta.

PREVENÇÃO - Esse cuidado
continua até hoje, como sem-
pre manter um dinheiro de re-
serva, financiar apenas parte
da safra, se precavendo com
seguro e só fazer investimen-
tos maiores quando tiver pelo
menos uns 50% do valor ne-
cessário. 

Outra lição importante foi
sempre manter a esperança.
Mesmo que o ano tivesse sido
ruim, a esperança da família
sempre era que o próximo
seria melhor e que tudo daria
certo. 

Os cinco irmãos: saudades

Amadurecer antes do tempo
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A
rremessar a isca é
uma arte. Além de ser
uma prática bonita de
se ver, quando bem

feita, este é um dos principais
cuidados que um bom pesca-
dor deve ter para se pescar
um bom peixe. Mas, muita
gente tem dificuldade para
fazer um arremesso preciso e
posicionar a isca de forma es-
tratégica, ao alcance da fis-
gada. 

Nesta edição, vamos apresen-
tar algumas dicas dadas por
especialistas, para que o seu
arremesso seja profissional.
O primeiro passo é fazer uma
boa pesquisa, buscar dicas de
profissionais. Quanto mais ler
sobre o assunto, mais seguro
vai ficar na hora da pescaria. 

DIFERENTES TIPOS - Existem
diversos tipos de arremessos
na prática esportiva e depen-
dendo do local que o pescador
deseje que a isca atinja, há
um que é ideal. Por isso, é
fundamental estudar bem os
tipos existentes e escolher
qual o fará atingir seus obje-
tivos. Aí, prepare-se para
mandar bem.

O peso da isca é a primeira
coisa que precisa ser verifi-
cada. Se esta for muito pe-
sada, a dica é utilizar uma
vara não muito longa, que fa-
cilitará o trabalho. Mas se ela
for leve, o ideal é escolher
uma vara mais longa. Outra
coisa que facilita bastante na
hora do arremesso é o uso de
uma carretilha light.

ALVO - Ter um objetivo claro,
saber onde você quer que sua
isca alcance, faz toda a dife-
rença. Aí é só mirar bem e
pronto. O local da pescaria
também influi na escolha dos
arremessos: se você for pes-
car em um lago ou em um
pesqueiro, os arremessos
devem ser mais curtos, mas
no mar, este precisa ser mais
longo.

Na pesca esportiva com mo-
linetes, há alguns segredi-
nhos para se acertar o arre-
messo e tem muito pescador
experiente que ainda erra
neste ponto. Nunca deve se
deixar o carretel recolhido,
nem um pouco. Quando o
pescador faz isso, há uma
grande perda de desempe-

nho, pois a linha sai em espi-
ral e irá se enroscar. A dica é
lançar sempre com o carretel
totalmente alongado.

EQUIPAMENTO - O equipa-
mento, aliás, é outra peça
chave. Para cada tipo de
pesca, é necessário um tipo
de equipamento diferente,
como iscas, pesos, linhas,
molinetes e varas, sendo di-
ferentes se pesca for no rio ou
no mar. E isso faz toda a dife-
rença na hora que for arre-
messar.

Uma atenção especial deve
ser dada ao braço do moli-
nete, se você estiver usando
um. O correto é usá-lo em um
ângulo reto, criando um efeito
de alavanca. Isso vai melhorar

o seu controle sob o arre-
messo, podendo tanto au-
mentar quanto reduzir a
potência do arremesso.

ESTRATÉGIA - Outra estraté-
gia importante para jogar a
linha onde você deseja é usar
seu corpo como referência.
Alinhando os seus pés e o
tronco em direção ao local do
arremesso você consegue
atingir o alvo com maior faci-
lidade.

No mais é colocar a mão na
massa, praticando muito. Só
com muito treino se chega à
perfeição, seja qual for a ati-
vidade. Mas fique atento aos
erros que você comete, para
tentar consertá-los a cada
tentativa.

PESCARIA

A arte do arremesso
na prática esportiva
Algumas dicas simples podem ajudar a aperfeiçoar essa prática
que é um dos principais cuidados que um bom pescador deve ter
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Com a participação de dois mil colaboradores, a Festa do Tra-
balhador Cocamar aconteceu dia 28/4, na Associação Coca-
mar em Maringá, com diversas atividades disponíveis em 10
tendas. Foram quase 100 prêmios, nas três horas de brinca-
deiras planejadas como forma de interagir e, principalmente,
sensibilizar os colaboradores sobre os temas abordados. 

Nesta edição da festa, uma novidade foi o concurso de ham-
búrguer "Master Roça Cocamar", com a participação de 50
colaboradores. A iniciativa foi em virtude do lançamento da
nova linha de maionese "Made in Roça". Também foram sor-
teados oito cheques de mil reais. 

O engenheiro agrônomo Alan
Augusto Donel, 26 anos, con-
cluiu no final de abril o seu
mestrado na área de Fitopa-
tologia (proteção de plantas),
pela UEM, e já tem aplicado
seu conhecimento com os

cooperados da Cocamar em
Santa Cecília do Pavão, onde
foi efetivado como agrônomo
em junho de 2016.  Graduado
pela UEM, fez estágio na uni-
dade de Floresta, em 2015, e
passou pelas unidades de

São Jorge do Ivaí e Jaguapitã
como treinee. “Agradeço
muito a Cocamar pela opor-
tunidade de crescer profis-
sionalmente e o incentivo
dado para o aperfeiçoamento
constante”.

Festa do Trabalhador Cocamar 

Mestre em Fitopatologia

Alan com os pais José e Vera no dia da
apresentação da dissertação de mestrado


