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Confira, na página 18, a história de superação
de dona Aparecida Vizioli Fabri  

Municípios visitados ou mencionados
para a produção do conteúdo desta edição 

Alvorada do Sul – Ângulo – Apucarana – Caiobá - Campo Mourão – Carlópolis - Doutor
Camargo – Floraí – Ivatuba – Japurá – Maringá – Ourizona – Paranavaí - Porto Rico - Porto
São José - Primeiro de Maio – Sabáudia - Santa Fé - Tamarana - Terra Rica (PR), Nova
Andradina (MS), Presidente Prudente - Caiuá (SP), Manaus - Coari (AM), e Maragogi (CE) 

Não tem como continuar se não for assim”
LUCINÉIA UTO, produtora de café em Carlópolis, sobre a mecanização da cultura 

A propriedade estará sempre com
pastagens de qualidade, com solos

recuperados, sem erosões, rica em matéria
orgânica e contribuindo para a melhoria do

meio ambiente em diversas situações”

CARLOS VIACAVA, proprietário da Fazenda Campina,
em Caiuá (SP), que sediou em agosto um dia de

campo sobre Integração Lavoura-Pecuária-Floresta 



PALAVRA DO PRESIDENTE 
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Considerado um grande su-
cesso em sua primeira edição,
realizada no início deste ano,
o Rally Cocamar Bayer e
Spraytec de Produtividade irá
acompanhar, passo a passo, o
ciclo da safra de soja 2016/17
na região da cooperativa. A se-
gunda edição do evento será
lançada durante o Fórum Re-
gional da Máxima Produtivi-
dade de Soja que a Cocamar e
o Comitê Estratégico Soja Bra-
sil (Cesb) promovem nos dias
13 e 14 de setembro, respecti-
vamente em Londrina e Ma-
ringá, com a presença de
produtores e técnicos.

O Rally é organizado pela
Cocamar por meio da Edi-
tora Flamma e, além das
empresas Bayer e Spraytec,
tem o patrocínio da Zacarias
Chevrolet, Sancor Seguros,
BRDE e conta com o apoio
do Cesb. 

NA ESTRADA - Após o lan-
çamento, a equipe do Rally
vai ganhar a estrada a bordo
da nova caminhonete Che-
vrolet S-10, com destino a
Assis (SP), onde, no dia 15
de setembro, participa da 8ª
edição do Fórum Regional
sobre o Plantio Direto. 

De acordo com o gerente
técnico da Cocamar, Leandro
Cezar Teixeira, a segunda
edição do Rally ganhará
uma conotação mais técnica.
Em paralelo ao trabalho jor-
nalístico que norteia a inicia-
tiva, com captação de ima-
gens que incluem o uso de
drone, o objetivo é que a
equipe crie um histórico, le-
vantando informações junto
aos produtores sobre o seu
perfil e hábitos, bem como a
maneira como conduzem
suas lavouras. As reporta-
gens sobre novas práticas e
tecnologias, da mesma for-
ma, serão comentadas por
especialistas. 

Até o final da colheita, o
Rally terá visitado dezenas
de municípios e proprieda-
des rurais das regiões nor-
oeste e norte do Paraná,

oeste de São Paulo e sudo-
este do Mato Grosso do Sul,
marcando presença, ainda,
em dias de campo e princi-
pais eventos regionais volta-
dos ao agronegócio. O encer-
ramento das atividades vai

coincidir com a premiação
dos vencedores do Concurso
Cocamar de Produtividade
de Soja, Safra 2016/17, no
mês de maio, durante a rea-
lização da Expoingá 2017
em Maringá.  

Rally vai acompanhar a safra e será mais técnico

A
riqueza gerada pelo
agronegócio é fun-
damental para a re-
cuperação da econo-

mia brasileira. Depois de os
volumes subvencionados che-
garem a R$ 693,5 milhões em
2014 – uma quantidade que já
era aquém das demandas do
setor – e recuarem para pífios
R$ 282,3 milhões no ano pas-
sado, em razão das dificulda-
des enfrentadas pelo governo,
os produtores precisam urgen-
temente de iniciativas gover-
namentais eficazes e à altura
da importância que eles repre-
sentam para o Brasil. 

Nesse cenário, vemos com

otimismo a importante inicia-
tiva do ministro da Agricul-
tura, Blairo Maggi, de confiar
a criação de um projeto de se-
guro rural a uma das mais
respeitáveis lideranças do
agronegócio brasileiro, o ex-
ministro Alysson Paolinelli.

A visão ampla do segmento,
o histórico e o brilhantismo
com que se dedicou e ainda o
faz em defesa das causas do
campo, credenciam Paolinelli a
criar as bases de um seguro
que venha a atender, realmen-
te, aos anseios dos produtores.

Entre esses anseios, vale
destacar a necessidade de um

seguro que não se limite à co-
bertura dos custos de produ-
ção, mas que também seja ca-
paz de assegurar a renda, a
exemplo do que se faz, de lon-
ga data, em países que concor-
rem fortemente conosco, espe-
cialmente os Estados Unidos.

O produtor brasileiro inves-
te em tecnologias cada vez
mais modernas para melho-
rar e ampliar a produtividade
das suas culturas. Além disso,
como está inserido em um
segmento altamente competi-
tivo, busca continuamente
aprimorar o planejamento e a
gestão empresarial do seu ne-
gócio. No entanto, depois de

implantar sua lavoura, os re-
sultados de um longo período
de trabalho ficam sujeitos às
intempéries e outras dificulda-
des típicas de uma indústria
de céu aberto, as quais trazem
consigo elevado o risco de des-
equilíbrio financeiro.

Estamos confiantes que, na
tarefa de conceber um novo
modelo de seguro rural, Pao-
linelli norteará a sua equipe
para que esse instrumento
venha, efetivamente, amparar
os produtores, tirando deles

um risco ao qual não precisa-
riam se submeter, garantindo,
por consequência, maior efi-
ciência macroeconômica para
esse importante ramo da eco-
nomia brasileira, que é o agro-
negócio.

O cooperativismo, por meio
do Sistema Ocepar, que tantas
contribuições tem prestado ao
desenvolvimento do setor, in-
tegra o grupo, oferecendo sub-
sídios que, com certeza, serão
de grande valia para a con-
quista desse objetivo.

É necessário um instrumento que possibilite
assegurar a renda, a exemplo do que já se faz,
de longa data, em outros países produtores

Iniciativa será lançada nos dias 13 e 14
de setembro durante o Fórum Regional
de Máxima Produtividade da Soja,
respectivamente em Londrina e Maringá

Seguro rural: sempre 
é tempo de avançar!

Divanir Higino, presidente da Cocamar

SEGUNDA EDIÇÃO



S
e de um lado a safra
de soja e milho dos
Estados Unidos cres-
ce, e deve bater um

novo recorde, a do Brasil no
ciclo 2015/16 vai diminuir
em comparação às expectati-
vas iniciais. 

As avaliações de produtivi-
dade mencionadas no relató-
rio do Departamento de Agri-
cultura dos Estados Unidos
(Usda), divulgado no dia 12
de agosto, são de que as la-
vouras de soja e de milho
têm os melhores desempe-
nhos desde 1994. Com isso,
parte do mercado já acredita
que a produtividade da soja,
estimada em 52,3 sacas por
hectare, poderá subir para 54
ou até mesmo 54,5 sacas por
hectare.

MARCA HISTÓRICA - Os es-
pecialistas acreditam em
uma safra de soja norte-ame-
ricana recorde, de 110 mi-
lhões de toneladas. O maior
volume até então havia regis-
trado em 2015/16, quando os
produtores norte-americanos
colheram 106,9 milhões de
toneladas.

Já as lavouras de milho

estão praticamente definidas,
segundo os analistas. A pro-
dutividade média, que havia
sido estimada pelo Usda em
175,7 sacas por hectare no
mês de julho, foi reajustada
para 180 sacas por hectare.
Se confirmados esses valo-
res, a produção total do país
iria a 378,5 milhões de tone-
ladas, um volume nunca
atingido pelos EUA.

O recorde anterior ocorreu
em 2014/15, quando a produ-
ção de milho foi de 361,1 mi-
lhões de toneladas.

ENCOLHENDO - No Brasil, a
safra de grãos 2015/16 (in-
cluindo milho e soja) deve
chegar a 188,1 milhões de to-
neladas, com uma redução
de 9,5% ou 19,7 milhões de
toneladas a menos que a an-
terior, de 207,7 milhões de t.
Os números estão no boletim
do 11º levantamento da pro-

dução de grãos, divulgados
dia 9 de agosto pela Compa-
nhia Nacional de Abasteci-
mento (Conab).

VARIAÇÕES - A principal cul-
tura de inverno, o trigo, man-
teve crescimento de produ-
ção, subindo 12,1% e che-
gando a 6,2 milhões de tone-
ladas, mesmo com uma área
reduzida de 13,9%. A soja,
porém, teve queda de 0,8%,
passando de 96,2 para 95,4
milhões de toneladas. O mi-
lho total também apresentou
retração de 19,1%, ficando em
68,5 milhões de toneladas.
Outras culturas mantiveram
diminuição devido às adver-
sidades climáticas, como es-
tiagens prolongadas e altas
temperaturas.

ÁREA - Já a superfície plan-
tada teve crescimento em
comparação com a última sa-
fra: está estimada em 58,2

milhões de hectares, com um
aumento de 0,6%. A soja, que
responde por 57% da área
cultivada do país, é a respon-
sável por esse aumento. A
elevação deve ser de 3,6%,
passando de 32,1 milhões de
ha para 33,2 milhões na
safra atual.

Também houve aumento
de área do milho segunda
safra com 10,2%  (975,9 mil
ha), chegando a 10,53 mi-
lhões de hectares. O milho
primeira safra, por sua vez,
teve perda de área de 12,2%,
atingindo 5,39 milhões de
hectares. 
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MERCADO

Enquanto os
norte-americanos
reavaliam para cima
as expectativas de
produtividade de
milho e soja em seu
país, os brasileiros
diminuem ainda
mais as previsões
para o ciclo
2015/16, por conta
de problemas
climáticos 

Produção é recorde nos EUA
mas diminui no Brasil

Tanto as lavouras
de milho quanto

de soja podem ter
a maior produção

em anos, no
Meio-Oeste
americano 

33,2
milhões de hectares
foi a área cultivada

com soja



No caso da soja, os preços
podem não sofrer grandes
reflexos, uma vez que o ór-
gão norte-americano tam-
bém elevou a demanda da
safra 2015/16, que termina
agora em final de agosto, e a
China mantém o apetite pela
importação do produto. 

Os brasileiros, que terão
uma safra com custos mais
elevados e provavelmente
um dólar menos favorável
na hora da venda, terão tam-
bém maior concorrência ex-
terna.

A pressão sobre os preços
da soja poderá ser menor. O
aumento de demanda dimi-
nui o estoque de passagem
para a safra 2016/17.

A relação estoque-consu-

mo é de apenas 8,2%, segun-
do a consultoria AgRural.

O mesmo não ocorre com
o milho, cuja oferta cresce
não apenas nos Estados Uni-
dos mas também na Argen-
tina, dois tradicionais expor-
tadores do cereal.

Com a isenção de impostos
nas exportações, o cereal
ganha a preferência dos ar-
gentinos no plantio. Após
produzir 28 milhões de tone-
ladas de milho nesta safra,
os argentinos deverão colher
36,5 milhões na próxima, se-
gundo o Usda.

A relação entre estoque e
consumo no milho será de
16,6%, uma margem que po-
derá influenciar os preços,
segundo especialistas.

Cotação da soja 
mantém sustentação

De acordo com a Scot Con-
sultoria, o mercado de milho
permanece travado, de um
lado com os compradores re-
sistindo em pagar mais e, de
outro, os vendedores não
querendo fixar o produto a
preços mais baixos. Com
isso, temos uma movimenta-
ção menor no mercado.
Além disso, os especialistas
reforçam que os participan-
tes do mercado permanecem
atentos às informações sobre
as importações do cereal e
também em relação às ex-
portações. Há, segundo eles,
uma expectativa de redução
nas exportações de milho no

segundo semestre, até mes-
mo em função do câmbio
que recuou. E se pensar na
oferta mundial, há os EUA
com projeção de grande
safra e tornando-se mais
competitivo nos embarques.

Contudo, o mercado acre-
dita que a quebra registrada
na segunda safra de milho
deve limitar a queda nos
preços no curto e médio pra-
zos. Apesar do mercado
mais “frouxo” nesse instante,
a oferta restrita ainda é um
fator de limitação das que-
das. A expectativa ainda é de
preços firmes. 

Mercado de 
milho travado

Os mais recentes dados di-
vulgados pela Citrus BR des-
tacaram que os estoques de
sucos de laranja devem che-
gar aos mais baixos níveis
no próximo ano. 

Os estoques brasileiros glo-
bais de suco de laranja soma-
ram 351.567 toneladas em
30 de junho de 2016. No
mesmo levantamento, apu-
rou-se que o rendimento in-
dustrial estimado para a sa-
fra 2016/2017 será de 291,8
caixas para se produzir uma
tonelada de suco. O segundo
pior rendimento da história. 

É POUCO - Com uma produ-
ção estimada em 246 mi-
lhões de caixas de laranjas
segundo o FundeCitrus, e le-
vando-se em conta que 39
milhões de caixas sejam des-
tinadas ao mercado interno,
o total de fruta disponível

para processamento das em-
presas associadas e não as-
sociadas à CitrusBR deve ser
de 206,7 milhões de caixas.
O que, se mantidas as previ-
sões, pode resultar num total
de apenas 708.499 toneladas
de suco de laranja FCOJ equi-
valente produzidos nessa
safra. Em queda de 18% em
relação ao ano anterior. So-
mando a esse total, as
351.567 toneladas dos esto-
ques, mais as 17 mil tonela-
das de sucos produzidos nos
Estados do Paraná e Rio
Grande Do Sul, que se incor-
poram aos estoques paulis-
tas, a quantidade total dis-
ponível na safra 2016/17,
deve girar em torno de 1,77
milhão de toneladas. O que
pode fazer com que as indús-
trias brasileiras cheguem em
junho de 2017, com os mais
baixos níveis de estoques da
história. 

NA FLÓRIDA - A safra
2015/16 de laranjas da Fló-
rida se encerrou em julho e
a primeira previsão para a
temporada 2016/17 não é
nada boa: 60,5 milhões de
caixas. A previsão foi feita
pela consultora indepen-
dente Elizabeth Steger. Ca-
so essa previsão se con-
firme, o volume será 26%
menor à safra passada que
se encerrou com  81,5 mi-
lhões de caixas e represen-
taria a menor produção do
estado americano em 53
anos.

Após atingir 766 mil tone-
ladas em 2013, os estoques
caíram para 510 mil em
junho de 2016, e para 352
mil no mesmo mês deste
ano. A tonelada de suco de
laranja, que valia US$ 1.800
há um ano, está em US$
2.300. 

Estoques de suco de laranja
devem chegar a níveis
reduzidos no próximo ano
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Baixo rendimento
industrial contribui
para redução da
oferta do suco

68,5
milhões de t é quanto
deve ser a produção 
brasileira em 2015/16

246
milhões de caixas 
é a expectativa de
produção brasileira



JOVEMCOOP - A Co-
camar marcou presença na
edição comemorativa dos 25
anos do Encontro Jovem-
coop. Diferente do que ocor-
reu em outros anos, onde
uma cooperativa é anfitriã,
desta vez o evento organi-
zado pelo Sistema Ocepar e
Sescoop/Pr, foi realizado
nos dias 3 e 4 de agosto no
Sesc (Serviço Social do Co-
mércio) em Caiobá, litoral
paranaense.

Representada por 14 jo-
vens cooperativistas de dife-
rentes cidades de sua área
de atuação, a Cocamar figu-
rou entre 12 cooperativas do
Paraná que integram o pro-
grama. 

Com o tema “Comparti-

lhando histórias, construí-
mos o futuro”, o encontro
teve mais de 250 participan-
tes, entre filhos de agriculto-
res, jovens cooperados e

profissionais que atuam
com o sistema nas coopera-
tivas do Estado. Seu objetivo
principal é o de fortalecer
projetos que ampliem a par-

ticipação cooperativista,
além de embasar a forma-
ção da juventude, de acordo
com os princípios da coope-
ração. 

CONSELHEIROS –
A terceira edição do
curso de capacitação
de conselheiros de

Administração, Fiscal
e Consultivo, teve início
no dia 22 de agosto, na
Cocamar. A iniciativa,
que visa preparar seus

participantes para a
função, é realizada em
parceria com o ISAE
(Instituto Superior de

Administração e
Economia) e o
Sescoop/PR. 

EDUCAR – Professoras do 4ª e 7º ano de
seis escolas municipais e estaduais, localizadas
em Floresta, Floraí, Ourizona e Rolândia, participaram
das três etapas de capacitação do programa
Cooperjovem, promovidas de maio a agosto.
A finalidade é prepará-las para trabalhar com o
Cooperjovem durante as atividades escolares e
vivenciarem a educação cooperativista. Durante o
curso, vários temas foram tratados. Na foto, com
o gerente de Cooperativismo e Novos Negócios
da Cocamar, Nilton César Martins
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N
a safra de verão
2015/16, a unida-
de da Cocamar em
Nova Andradina,

no sudoeste do Mato Grosso
do Sul, só não recebeu um
volume maior de soja porque
o clima seco na fase de de-
senvolvimento da lavoura e
depois chuvoso na colheita,
acabou prejudicando a pro-
dutividade. 

“O potencial aqui era para
160 sacas por alqueire”, afir-
ma o gerente de produção
Sérgio Faci da Silva. Mesmo
assim, a média ficou em 130
sacas e o entreposto alçou o
primeiro lugar em recebi-
mento, entre todas as unida-
des operacionais da coope-

rativa, que possui a maior
parte delas no norte e nor-
oeste do Paraná e algumas
também no oeste de São
Paulo. No total, a Cocamar
recebeu , este ano, 1,1 milhão
de toneladas do produto.  

CRESCIMENTO - Grande
parte dos produtores que se
radicaram em Nova Andra-
dina, nas últimas duas déca-
das, é formada de parana-
enses, muitos dos quais já
trabalhavam com a coopera-
tiva que, no início de 2014,
abriu na cidade uma loja de
insumos agropecuários. E, já
no ano seguinte, passou a
contar com uma estrutura
operacional para receber
grãos, além de outra loja em

Ivinhema, a 40 quilômetros.
“A história da Cocamar no
município e região tem sido
marcada pela forte aceita-
ção dos produtores, que
são assistidos tecnicamente
em suas lavouras e se sen-
tem mais seguros e confian-
tes em trabalhar com a coo-
perativa”, comenta o geren-
te.

Em resposta a essa partici-
pação, a unidade operacional
tem recebido investimentos.
Entre outras melhorias, a ca-
pacidade de armazenagem
dos silos, por exemplo, já foi
ampliada de 18 mil para 42
mil toneladas. 

TECNOLOGIAS - A respeito

da safra 2016/17, que começa
a ser semeada em setembro,
o gerente comenta que os
produtores estão em prepa-
rativos, sempre com foco no
aumento da produtividade.
“Eles têm consciência de que
é preciso investir na constru-
ção da fertilidade do solo,
sabem que sem lançar mão
das melhores práticas e tec-
nologias, não obterão resul-
tados.” 

O gerente Faci diz, ainda,
que se o clima for favorável,
as médias de produtividade
podem ser elevadas. Na úl-
tima safra, havia produtor
com a expectativa de colher
ao redor de 200 sacas de
soja por alqueire. 

INSUMOS - Mas o acerto da
aposta da Cocamar em Nova
Andradina não se resume
aos números atraentes da
agricultura. Desde que foi
inaugurada, a loja de insu-
mos agropecuários se forta-
leceu a tal ponto que, atual-
mente, já é segunda com
maior faturamento em toda
a rede da cooperativa, só fi-
cando atrás de Maringá. 

Gerando 28 postos de tra-
balho, entre técnicos e pro-
fissionais da área admi-
nistrativa e operacional, as
estruturas de Nova An-
dradina e Ivinhema aten-
dem a cerca de 800 produ-
tores. 

8 |  Jo rna l  de  Serv iço  Cocamar  |  Agos to  2016

UNIDADES

Primeira em recebimento de soja, Nova Andradina
já é a segunda em vendas de insumos  
Por suas características de solo e clima, que se parecem com as do noroeste paranaense, sudoeste
do Mato Grosso do Sul impõe desafios que obrigam os produtores a investir em tecnologias 

SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO –
A Cocamar promoveu no dia 26 de agosto uma

palestra com produtores da região, para apresentar
sua linha de produtos pecuários, bem como de

peças e distribuição de óleo diesel 

NA EXPOINTER – Integrantes da equipe
pecuária da cooperativa e balconistas de algumas
unidades, participaram de visita no dia 30/8
à importante feira promovida em Esteio (RS)





S
ó mesmo o velho jar-
gão “a união faz a for-
ça” para resumir a lu-
ta pela sobrevivência

dos povos da floresta. Graças
a soma do esforço de cada
qual, eles se sentem mais se-
guros, sabendo que seriam
presas fáceis caso optassem
pelo isolamento. Respeitadas

as individualidades familiares,
habitam o mesmo espaço, di-
videm a alimentação, traba-
lham juntos e estão sob as
mesmas ameaças. 

Vivendo precariamente em
regiões remotas da Amazônia,
e à margem da civilização, co-
munidades indígenas que se

relacionam com os brancos
não podem ser consideradas
primitivas. Mas, para elas, a
melhoria da qualidade de vida
ainda depende de alguns pou-
cos programas mantidos pela
iniciativa privada em coopera-
ção com setores do governo fe-
deral. Unir e cooperar: dois
verbos que fazem a diferença
na floresta. 

MISSÃO - O que levaria um
casal a embarcar com dois fi-
lhos ainda pequenos em uma
viagem missionária pela flo-
resta amazônica? A resposta
dada pelo empresário Arman-
do Furlan Júnior, 42 anos, e a
professora Márcia Souza Mo-
raes Furlan, 41, é a mesma
que, no ano passado, os levou
para uma incursão pelo sul da
Índia: a vontade
de servir. 

Prestar apoio voluntário às comunidades
carentes e isoladas que habitam um
mundo selvagem: esta foi a experiência
inesquecível vivida, recentemente, por
uma família do Paraná. Em vez de férias
convencionais, ela optou – pelo segundo
ano seguido - por participar de um serviço
missionário. POR ROGÉRIO RECCO

“As pessoas querem se livrar
dos dentes porque, às vezes,
são incomodadas por dores”ESPECIAL
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O caudaloso Lago de Coari, com a floresta de fundo,
guarda personagens como o menino e o seu animal

de estimação: o “matá-matá”, uma espécie de tartaruga 

Fo
to
s 
Fa
m
íli
a 
Fu
rl
an



A família se en-
gajou como vo-

luntária da Escola de Missões,
um programa mantido pela
igreja que frequenta, a Ad-
ventista do Sétimo Dia. Por
meio dele, interessados são
preparados a prestar serviços
junto a comunidades em si-
tuação vulnerável no país e
até mesmo em outras partes
do mundo. Neste ano, por
exemplo, as opções oferecidas
foram duas: a floresta amazô-
nica e a Mongólia. No Amazo-
nas, a organização não-gover-
namental “Salva Vida Amazô-

nia”, ligada à Igreja, desen-
volve um trabalho de orienta-
ção básica junto a moradores
de regiões mais remotas.
Todos os custos com viagem,
alimentação e estadia são
bancados pelos próprios vo-
luntários.

A saga da família começou
no dia 30 de junho, decolando
de Curitiba (PR), onde reside,
com destino a Manaus. A via-
gem prosseguiu em uma cha-
lana, pelo Solimões, até Coari,
mais de 400 qui-
lômetros ao norte.
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O boto cor-de-rosa, parente do golfinho,
é observado em todo lugar, nas águas
da Amazônia. Segundo a crença dos
ribeirinhos, ele se transforma em um
homem que encanta e seduz as jovens índias.
As famílias têm geralmente vários filhos
e a iniciação sexual é precoce: quase sempre,
aos 13 e 14 anos, uma adolescente já tem
o seu filho. Na foto ao lado, o grupo
de missionários 
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“A gente permane-
ceu 36 horas nes-

se barco, que ia devagar, a
apenas 15 quilômetros por
hora”, lembra o empresário.
Tédio? Nem tanto: para o ca-
sal e também os filhos - Lau-
ra, de 12, e Augusto, de 8 -,
tudo naquele mundo novo
para eles, repleto de novida-
des, chamava a atenção, co-
mo a amplitude do rio emol-
durado pela densa mata. E o
que falar do por do sol?

NA FLORESTA - Coari, cida-
de de 80 mil habitantes, é a
última fronteira da civilização
antes do destino que, para ser
alcançado, demandou mais
quatro horas de embarcação,
floresta adentro. Ao chegar às
primeiras comunidades indí-
genas que margeiam o gran-
de Lago de Coari, a família
curitibana teve a perturba-
dora sensação de estar tão
isolada quanto aquele povo,
junto ao qual permaneceria
por 12 dias. 

Longe de tudo, sem ne-
nhuma forma de comunica-
ção – lá o celular só tem
serventia, mesmo, como câ-
mera -, o grupo observou que
as casas, desprovidas de ele-
tricidade, não contam com
eletrodomésticos - geladeiras,
aparelhos de televisão e nem
mesmo um rádio. As famílias
sobrevivem em quase total
despojamento, sem sanitá-
rios, fazendo as necessidades
no mato. A maioria nunca viu
uma cidade, uma rua e nunca
entrou em um carro, que só
sabem existir por terem visto
em fotografias mostradas por
visitantes. 

Eventualmente, uma e ou-
tra família indígena coloca
em atividade um incipiente
motor a diesel, para geração
de energia. Mas o funciona-
mento é breve, pois nem sem-
pre há disponibilidade de
combustível, que precisa ser
trazido de Coari. “Eles não se
preocupam com isso, pois é

algo que não parece lhes fa-
zer falta”, diz Márcia. “Todos
se vestem normalmente, co-
mo na cidade, mas mantêm o
hábito de preservar suas tra-
dições indígenas”, acrescenta
a professora que, a exemplo
do marido, é nascida em Ma-
ringá, onde residem seus fa-
miliares. Hoje com 87 anos,
ex-produtor rural, o pai de Ar-
mando foi, por décadas, coo-
perado da Cocamar. 

TRADIÇÕES - Entre os costu-
mes nativos, a dança em so-
lenidades como a recepção e
a despedida aos visitantes,
utilizando vestimenta típica e
o rosto pintado com urucum.
Outro hábito é a “passagem”
do jovem índio que, para se
emancipar, deve suportar o
suplício de manter por algum

tempo, sob a vigilância dos
mais velhos, uma das mãos
enfiada em um formigueiro.
Chamou a atenção dos visi-
tantes, também, o ritual de
elaboração do “paneiro” (um
pequeno cesto com fibras
trançadas), só possível por-
que vários indivíduos se
unem. Enquanto trabalham,
eles cantarolam uma música
que remete, justamente, à be-
leza do esforço em união. Na
missão que a família partici-
pou, com 34 integrantes, um
barco maior trazia na equipe
um médico e um dentista
para avaliar a saúde dos ri-
beirinhos. Como essa embar-
cação ficava estacionada, um
pequeno barco, conhecido co-
mo “lamparina”, era mobiliza-
do pelos igarapés para espa-
lhar a notícia entre a popula-

ção. Nas visitas, os voluntá-
rios organizavam práticas de
recreação com as crianças,
pequenas palestras e oficinas
sobre higiene pessoal, além
de trabalhar na construção de
latrinas de madeira (peque-
nas casinhas com privadas). 

PRECARIEDADE - A saúde
da população ribeirinha é
precária, conforme foi cons-
tatado pelo grupo. Muitos pa-
decem de verminose e se-
quer conhecem a importân-
cia da dentição. “As pessoas
querem se livrar dos dentes
porque, às vezes, são inco-
modadas por dores”, explica
Márcia. Ela conta ter presen-
ciado uma mulher dizer ao
dentista que gostaria que lhe
arrancassem todos os seus
dentes.

Acima, a família Furlan: Laura, Márcia, Augusto e Armando. Na outra foto, Laura com crianças que aprendem a conviver
desde muito cedo com os riscos da mata e o rio. No rodapé, uma casa típica, debruçada sobre as águas

No interior das casas, que
são erguidas sobre palafitas,
duas ou três famílias vivem
juntas e todos se sentam ao
chão. A alimentação é res-
trita à pesca, alguns poucos
cultivos, como mandioca, ta-
pioca e frutos colhidos na
mata, incluindo o açaí. “Ver-
duras e legumes eles nunca
comem”, cita Armando, co-
mentando que o governo fe-
deral, por meio da Empresa
Brasileira de Pesquisa Agro-
pecuária (Embrapa), tenta en-
siná-los a cultivar hortas, o

que não faz parte de seus há-
bitos. “A pirâmide alimentar
é muito estreita”, afirma,
mencionando que isto não
significa que passem fome,
pois também caçam. 

Márcia lembra que Lu-
ciene, uma das voluntárias,
recebeu um insólito pedido
de uma criança: uma maçã,
fruto que não se pode achar
na floresta. “Ela estava obse-
cada pela vontade de sabo-
rear uma maçã”,
diz, comovida. 

Alimentação restrita 
a poucos itens 





No alto da página, o barco “Lamparina”, que percorre
os igarapés. Acima, crianças de várias idades 
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O rio é tudo. É nele que os
ribeirinhos buscam seu prin-
cipal alimento, a água para
beber, cozinhar, para a rotina
doméstica e se banhar. Todo o
tipo de transporte se faz por
barcos, pois não há estradas. 

Cada casa possui um avan-
çado de tábuas, sobre as
águas, onde as mulheres la-
vam as roupas e as louças. E,
em matéria de trabalho, elas
nunca são poupadas pelos
maridos ou os pais, execu-
tando qualquer serviço pe-
sado. Em uma das vilas, in-
clusive, uma delas era a caci-
que. 

BRINQUEDO - Para as crian-
ças, a imensidão de água,
apesar de seus riscos e misté-
rios, é também uma forma de
brincar. Com apenas cinco ou
seis anos, elas já manejam ca-
noas com desenvoltura e,
feito peixes, nadam e mergu-
lham sem que os pais se preo-
cupem. Da mesma forma,
sem proteção alguma, sobem
rapidamente ao topo dos açai-
zeiros. E, tão logo começam a
andar, embora ainda muito
frágeis, são liberados para
permanecer a maior parte do
dia com as outras crianças,
entre a mata e o rio. “Os meni-
nos e meninas se apropriam
da floresta como se fosse um
playground”, sorri Márcia.

Nas margens, eles são vis-
tos brincando com filhotes de
jacarés sabendo muito bem

porque devem ser evitados os
maiores: um dos caciques,
quando pequeno, teve o braço
decepado ao se descuidar en-
quanto nadava. Todos se
mantêm atentos aos perigo-
sos cardumes de piranhas, às
arraias e, claro, às traiçoeiras
sucuris. Sem esquecer que as
vilas também são espreitadas
por onças que, não raro, ata-
cam as criações. 

Filhotes de porcos do mato,
macacos e tartarugas estão
entre os seus animais de esti-
mação prediletos. 

Cada criança é chamada
por um nome indígena, mas
geralmente recebe, também,
um nome “de gente da cida-
de”, como Willian, Ágata e
Daiane. Em grupos, recepti-
vos e alegres, esses pequenos
nativos, filhos da maior selva
do planeta, acorrem aos visi-
tantes em busca de abraços. 

Laura diz ter observado a
existência de muitas crianças
gêmeas nessas comunidades.
Segundo ela, a impressão é que
são felizes com o pouco que têm.

Já o irmão dela, Augusto, conta
que a convivência por vários
dias com os índios meninos, o
fez sentir-se um de-
les, um “curumirim”.

A floresta é um “playground”

As comunidades são ser-
vidas de todos os recursos
que a floresta e o rio podem
oferecer. “Essa população
têm uma grande riqueza de
alimentos ao seu alcance,
mas, mal orientada, vive em
situação de absoluta preca-
riedade”, comenta Armando. 

É diferente, por exemplo,
do que o casal observou na
Índia, ano passado, onde vi-
sitou regiões habitadas por
famílias e crianças em si-
tuação extremamente vul-
nerável. 

“Mas os índios são tam-
bém vítimas”, salienta o em-
presário, explicando que,
apesar de viverem em co-
munidades longínquas e fo-
ra dos roteiros turísticos, a
aproximação ainda que mí-
nima do povo civilizado,
traz, consigo, mazelas como
os vícios da bebida e até
mesmo a droga: “Os missio-
nários que vão até lá tentam,
também, ajudá-los a se liber-
tar desses problemas”. 

Conforme ele, os povos da
floresta não têm proativi-
dade e dificilmente o gover-
no conseguiria penetrar nas

comunidades, pois, a princí-
pio, há desconfiança e resis-
tência por parte dos adultos.
Por isso, a cooperação com
a iniciativa privada: uma
das saídas é valer-se de par-
cerias - caso do trabalho mis-
sionário consolidado pela
Igreja Adventista – para le-
var informações básicas so-
bre temas como a prevenção
da saúde. No entanto, há
quase tudo, ainda, por fazer. 

Precariedade 

ROTINA - Quando
se levantam, o des-

jejum é uma espécie de angu
de mandioca. Almoçam e jan-
tam quase sempre a mesma
coisa – peixe, farinha e arroz
– e, nos intervalos, fazem um
pequeno lanche com frutas.
Por volta das 6 horas, os ho-
mens saem para pescar e tra-
balhar em suas roças. Re-
tornam ao meio dia e, venci-
dos pelo forte calor, sob o
abafamento de uma tempera-
tura normalmente ao redor
de 40ºC, comem e adorme-
cem. 

Como não há meios de con-
servar alimentos, eles pes-
cam, caçam e colhem apenas
para consumo no mesmo dia.
“Não existe pressão e nada
os preocupa”, afirma Arman-
do, dizendo ter visto, entre os
ribeirinhos, gente com mais
de 90 anos, apesar de muitos
não saberem informar a pró-
pria idade e mesmo o sobre-
nome. 

DESAFIOS - O regime das
chuvas impõe dificuldades
aos ribeirinhos. No período
de inverno, quando a tempe-
ratura fica em torno de 30ºC,
ocorrem as enchentes. É o
período em que as águas vão
abrindo igarapés e criando
novos habitats para a desova
dos peixes. “Para os pesca-
dores, é uma época do ano
de pouca pesca”, diz Arman-
do. A situação só melho-
ra, para eles, quando chega
o verão e as águas refluem.
Na seca, o rio “encolhe”: a
cada dia e vai ficando mais
longe das casas. Essa população

têm uma grande
riqueza de
alimentos ao
seu alcance, mas,
mal orientada,
vive em situação
de absoluta
precariedade”

ARMANDO FURLAN
JÚNIOR, voluntário 





Na missão à Amazônia, os
visitantes estiveram em qua-
tro comunidades indígenas:
Vila Monteiro, Vista Alegre,
Boa Vista e Tibean, das etnias
Moura e Miranha.   

A professora Márcia obser-
vou que em cada uma delas
havia uma escola, construída
pelo governo em formato pa-
drão, com duas divisões. Em
uma das salas ficam, todos
juntos, os alunos do primeiro

ao quinto ano, que recebem
aulas do mesmo professor. Na
outra, igualmente dividindo es-
paço e sob o comando de um
único mestre, os alunos do
sexto ao nono ano. As aulas co-
meçam às 7:30h e vão até às
10:30h, quando as turmas são
dispensadas. Eles retornam às
suas casas uma hora mais
cedo porque o governo supri-
miu a merenda. 

Laura, de 12 anos, filha de

Márcia e Armando, afirmou
ter se impressionado com a po-
breza da escola: para que todos
os alunos tenham material es-
colar, os lápis geralmente são
quebrados em vários pedaços
e repartidos entre os estudan-
tes. Da mesma forma, cada
um deles recebe, para a aula
do dia, uma única folha reti-
rada de um caderno. É assim

que fazem suas anotações. “Se
um dos alunos quiser fazer o
ensino médio, o único jeito é se
mudar para Coari”, pontua
Márcia. Segundo ela, “os pro-
fessores que se prontificam a
ensinar nesses lugares, são
uns heróis”. Abnegados, não se
importam em trabalhar três
períodos e receber por apenas
um.
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Escolas miseráveis e sem merenda

Os professores que se prontificam
a ensinar nesses lugares,
são uns heróis”

MÁRCIA SOUZA MORAES FURLAN, voluntária 



Apartir do momento
em que o proprietá-
rio de um imóvel

rural firma um contrato de
arrendamento, três ques-
tões jurídicas de grande re-
percussão no seu direito de
propriedade aparecem caso
tenha interesse em nego-
ciar a terra.

A primeira delas é que a
venda da propriedade ar-
rendada não modifica em
nada o contrato de arrenda-
mento, que continuará a ge-
rar direitos em favor do ar-
rendatário por todo o tempo
de sua duração, indepen-
dentemente de ser outro o
proprietário do imóvel.

A segunda, é que o pro-
prietário deve notificar o
arrendatário sobre seu inte-
resse de vender a proprie-
dade, apresentando-lhe to-
das as condições do negó-
cio, pois em igualdade de
condições com que even-
tualmente pretenda adqui-
rir o imóvel, o direito de
compra é dele. 

A terceira, é que se o pro-
prietário do imóvel não fizer
a notificação exigida por lei
para assegurar ao arrenda-
tário o direito de adquirir a
terra nas mesmas condi-
ções que está sendo ven-
dida a outro, este poderá
buscar proteção no Judiciá-
rio para ver o seu direito de
preferência protegido. O di-
reito do arrendatário de ad-
quirir o imóvel que lhe es-
tava arrendado poderá ser
exercido até seis meses de-
pois que a escritura de com-

pra e venda é registrada no
cartório do registro de imó-
veis, pois é pela escritura
registrada que se transmite
de fato e de direito a pro-
priedade de bem imóvel.

O que não é incomum
acontecer nesta situação é
que na escritura de compra
e venda, por razões que não
vem ao caso analisar, mui-
tas vezes o preço de venda
e compra do imóvel é apre-
sentado em números infe-
riores ao valor real da
transação, ou seja, enquan-
to o negócio foi feito, por
exemplo, por R$ 1 milhão
de reais, a escrituração aca-
ba sendo feita por apenas
R$ 500 mil reais. Como a
Lei reconhece como docu-
mento válido para o exercí-
cio do direito de preferência
a escritura pública, basta ao
arrendatário depositar em
Juízo o valor constante
deste documento para ad-
quirir a propriedade para
si. Com isto o arrendatário
acaba adquirindo um imó-
vel que valia e foi vendido
por R$ 1 milhão, pagando
por ele apenas e tão so-
mente R$ 500 mil.

Uma vez julgada a ação

em favor do arrendatário,
quem vai perder a proprie-
dade é o novo proprietário
que, por não ter sido cuida-
doso, comprou o imóvel
sem saber se o vendedor foi
diligente no sentido de noti-
ficar o arrendatário para
que este exercesse ou re-
nunciasse ao seu direito de
preferência. No caso, o me-
lhor que o comprador faz
não é somente saber se o
vendedor fez a notificação
ao arrendatário, mas sim
ver e ter o documento para
saber se ele preenche os re-
quisitos da lei, pois a notifi-
cação só tem força jurídica
quando realizada de forma
correta.

Portanto, quando se vai
vender um imóvel rural
arrendado, o vendedor e o
comprador precisam ficar
atentos a todos estes pon-
tos, pois o negócio feito sem
os cuidados necessários
pode lhes trazer prejuízo no
futuro. Por sua vez, se o ar-
rendatário fica sabendo que
o imóvel foi vendido sem
que o proprietário tenha
feito a notificação perti-
nente, tão logo o registro da
escritura é levado a efeito
nasce o direito e começa a

contar o prazo para propor
a ação que vai proteger seu
direito.

Para as três partes envolvi-
das no negócio, a saber, o pro-
prietário da terra, o compra-
dor e o arrendatário, ficam as
seguintes orientações:

• o proprietário não deve
vender o imóvel às escondi-
das do arrendatário, pois a
negociação em algum mo-
mento vai ser descoberta e
a partir daí com a possibili-
dade da venda ser desfeita; 

• o comprador não deve
realizar o negócio sem ver
se a notificação que o ven-
dedor deveria fazer ao ar-
rendatário foi realizada cor-
retamente, para não ser
surpreendido por uma ação
judicial que vai lhe retirar
o direito sobre o imóvel;

• e, finalmente, o arrenda-
tário pode propor ação judi-
cial para ver reconhecido o
seu direito de comprar o
imóvel nas condições anun-
ciadas pela escritura pú-
blica de venda e compra,
caso o proprietário não te-
nha feito a notificação de
que trata a lei.

ORIENTAÇÃO JURÍDICA

Venda de imóvel
rural arrendado

VOCÊ SABIA? O direito do arrendatário de adquirir
o imóvel que lhe estava arrendado poderá ser exercido

até seis meses depois que a escritura de compra e

venda é registrada no cartório do registro de imóveis

Quando se vai negociar um imóvel rural arrendado, o vendedor e o comprador
precisam ficar atentos a alguns pontos, pois uma transação realizada sem os
cuidados necessários pode lhes trazer prejuízo no futuro
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P
rodutora rural em
Santa Fé, região de
Maringá (PR), Apare-
cida Vizioli Fabri vi-

veu uma história de supera-
ção. Hoje, aos 78 anos, ela e a
filha mais nova, Márcia, que
é engenheira agrônoma, co-
mandam a Fazenda Santana,
de 368 hectares, referência re-

gional por seus elevados índi-
ces de produtividade. 

Até chegar aos dias atuais,
foi uma longa jornada. Aos
32 anos, quando ainda tinha
quatro crianças pequenas
(José Marco e as irmãs Ni-
delsi, Cristina e Márcia), Apa-
recida ficou viúva. Morava

em Birigui-SP e se viu sozi-
nha para cuidar da casa, dos
filhos, de uma propriedade no
Paraná e de outra em Rondo-
nópolis (MT). 

Suas dificuldades não fica-
ram por aí. Conhecia pouco
sobre os negócios do marido,
restaram dívidas e, para com-

plicar, alguns parentes insis-
tiam que ela deveria se des-
fazer das terras, alegando
que seria não recomendável
uma mulher sem experiência
no ramo, sobreviver da en-
gorda de bois. 

"Mas se eu vendesse, do
que iria viver?", pergunta do-
na Cida, firme e lúcida, expli-
cando que as terras não va-
liam muito naquela época.
Mesmo assim, ficaria impra-
ticável, para ela, manter as de
Rondonópolis, por serem
muito distantes.  

COMO FAZER? Ela recorre
às suas lembranças: tão lo-

go, em 1973, perdeu o ma-
rido Nélson num acidente de
avião, tratou de se inteirar
da propriedade em Santa Fé
e não teve receio, só se sen-
tiu insegura. Teria que per-
correr fazendas para com-
prar bezerros. Mas como
fazer isso sem errar na es-
colha, se todos lhe pareciam
iguais? Seria sua função,
ainda, organizar a peonada,
traçar o caminho da comi-
tiva, arranjar lugares para o
pernoite. Não se usava ca-
minhão: o gado seguia tri-
lhando até 40 quilômetros
por dia por caminhos e pica-
das. "A gente com-
prava os bezerros

PERSONAGEM 

Dona Cida, uma
história de superação
Produtora de Santa Fé, região de Maringá, onde
mantém uma fazenda em sociedade com a filha
Márcia, Aparecida Vizioli Fabri ficou viúva muito
cedo quando ainda vivia no interior de São Paulo,
com quatro filhos pequenos e uma propriedade
para cuidar no Paraná. Mas, corajosa, conta que
lutou até adquirir confiança, conhecimento e
dar a volta por cima. POR ROGÉRIO RECCO
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Aparecida, de 78 anos,
em sua propriedade.

No destaque, em
registro após o

casamento, ela e o
marido, que

faleceu em 1973



para pagar só lá
na frente, quando

vendesse para o frigorífico",
acrescenta.

APRENDER "Tive a sorte de
contar com o apoio de alguns
vizinhos", continua a produ-
tora, referindo-se, agradecida,
a João Martins e José Catana,
que se dispuseram a orientar.
Comprar qualquer tipo de
animal poderia dar errado.
Atenta, ela aprendeu a sele-
cionar os bichos "a olho", sem
ciência, os mais "compridos",
os de barbela, os de traseiro

largo, enxergando aqueles
com potencial para engor-
dar. Havia muito gado Gir na-
quela época, raça difícil de es-
colher. Chegado o dia, diante
do lote oferecido, viu um,
outro, até juntar a quantidade
que queria. "Fiquei muito pre-
ocupada com o que os dois vi-
zinhos iriam achar. Mas o
seu João, que era muito exi-
gente, veio ver e aprovou",
lembra. Tinha sido um bom
começo. 

Em 1975, a pior geada em
décadas acabou com o pouco

de café que ainda restava:
mesmo protegida por inga-
zeiros, a lavoura sucumbiu
ao frio congelante.  Dois
anos depois, com mais con-
fiança, Aparecida trouxe a
família de mudança para
Maringá. Mas até que isso
acontecesse, precisou fazer
muitas viagens de carro de
Birigui a Santa Fé, enfren-
tando estradas ruins, acom-
panhada apenas da pequena
Márcia, a única dos filhos
que ainda não estava em
idade escolar. 

NA LIDA Avó de sete netos,
Dona Cida faz questão de con-
tinuar cuidando pessoal-
mente da pecuária, enquanto
Márcia responde pela agricul-
tura. Do total da propriedade,
60 alqueires são destinados
ao cultivo de grãos, 48 fica-
ram para pastagens e 30 es-
tão com cana, arrendados
para uma usina. Os outros
três filhos têm os
próprios negócios. 
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Na foto do alto, a entrada da Fazenda Santana e,
embaixo, dona Cida e um dos funcionários 

Mas se eu vendesse,
do que iria viver?”
(referindo-se, no início, à sua resistência
em se desfazer das terras em Santa Fé,
como queriam alguns de seus parentes)  
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Dona Cida conta que o ma-
rido era arrojado nos negó-
cios mas tomava o cuidado
de nunca dar o passo maior
que as pernas. "Ele sabia
fazer dívidas”, prevendo co-
mo e quando iria pagar.

De olho nas oportunidades
oferecidas no Paraná, os
pais e oito irmãos dela saí-
ram na frente, trocando Bi-
rigui pela região de
Maringá, onde prosperaram
na atividade rural. E não de-
morou para que, em 1961,
ela e o marido se animas-
sem também a comprar a
propriedade em Santa Fé. 

Dos irmãos, o mais pró-
ximo era Osmar, falecido há
alguns anos em um acidente
de carro. "Ele me ajudou a

educar meus filhos e a en-
frentar as muitas dificul-
dades que iam surgindo",
lembra. 

Além dos vizinhos João
Martins e José Catana, dona
Cida não se esquece, tam-
bém, de outras pessoas com
as quais trabalhou no início,
quando as coisas eram mais
difíceis. Foi o caso de Márcio
Scandelai, comprador de
bois que, por várias vezes, a
orientou sobre os lugares
mais confiáveis onde adqui-
rir bezerros. E há também o
Antônio, conhecido por "To-
ninho Mão de Osso", que
conduzia os bois na estrada,
garantindo que nenhum se
perdesse.

"A comitiva geralmente

reunia uns 200 animais. A
gente comprava e marcava
antes de sair", explica dona
Cida. Foram muitas viagens
e, em apenas duas delas, em
Flórida e Colorado, o reba-
nho se espalhou, assustado.
"Deu um trabalheira para
juntar de novo, foi preciso
catar os bois no meio do
café", recorda-se.

RESPEITADA A produtora
afirma que, naquele começo

de vida, em meio a tantas
dúvidas e incertezas, mesmo
inserindo-se em um ambien-
te quase que totalmente
masculino, lidando com pes-
soas rústicas e dependendo
de muitas delas para fazer
negócios, jamais se sentiu
desrespeitada, constrangida
ou foi passada para trás. A
única vez em que percebeu
que poderia estar sendo le-
sada em 150 bois por um fri-
gorífico de Arapongas, fez
plantão na porta do estabele-
cimento, até receber tudo o
que lhe deviam. 

E quem achava que ela
não daria conta do recado,
Aparecida tornou-se uma pe-
cuarista digna de reconheci-
mento no ramo. Ao longo

dos anos, a produtora não
apenas ampliou e melhorou
a propriedade em Santa Fé,
como adquiriu outras. Uma
delas, em Paranacity, no Pa-
raná, onde mantém cana
arrendada para uma usina.
Outra, a fazenda em Nova
Andradina (MS), agora per-
tence ao filho José Marco. 

"Tive muitas perdas e so-
frimento nessa vida, nada
foi fácil", resume, lamen-
tando também não ter apro-
veitado mais a convivência
com os filhos, mas se sen-
tindo realizada e feliz ao ver
que todos estão bem enca-
minhados. 

PERSONAGEM 

Por meio de gestão moder-
na, a Fazenda Santana de-
senvolve há quase dez anos
o programa de integração la-
voura-pecuária, reformando
pastos com o cultivo de soja.
E, ao ser recuperada, a pas-
tagem oferece forragem que
comporta um número maior
de cabeças, otimizando a ati-
vidade. Segundo dona Cida,
são dez cabeças em média
por alqueire (4/hectare),
uma quantidade bem supe-
rior ao que se vê na pecuá-
ria brasileira tradicional, de

apenas uma cabeça por hec-
tare. 

A propriedade manteve a
tradição da engorda, adqui-
rindo bezerros Nelore que são
comprados aos 9 meses, pe-
sando dez arrobas. Depois de
24 meses de pasto e concen-
trado, os animais são termina-
dos com o dobro do peso. 

Márcia comenta que, há
três anos, decidiu substituir a
braquiária pela aveia, que
considera mais prática, de fácil

dessecação e que produz,
igualmente, um bom volume
de palha para cobertura do
solo. 

NÚMEROS De acordo com a
produtora, na safra de verão
2014/15, a média geral de pro-
dutividade de soja atingiu 174
sacas por alqueire (72 sa-
cas/hectare), mas em 37 al-
queires, o número foi ainda
mais elevado: 191 sacas (79/
hectare). A produção é entre-
gue na unidade da Cocamar
em Ângulo. 

Um desempenho tão bom
poderia ter sido alcançado
também na safra 2015/16:
nos primeiros 5 alqueires co-
lhidos, a média ficou em 185
sacas (76,4/hectare), mas vá-
rios dias consecutivos de

chuvas acabaram decretando
a perda quase total da lavou-
ra. "O que conseguimos co-
lher, uma soja sem qualida-
de, que teria 80% de des-
conto, preferimos dar de co-
mida para o gado", finaliza. 

Integração lavoura-pecuária

174
sacas de soja/alqueire, 

a média na safra
2014/15

10
cabeças por
alqueire, a

média da fazenda

Dona Cida e a filha
mais nova, Márcia, sua
sócia na propriedade.

Quando pequena, ainda
antes da idade escolar, a
menina acompanhava a
mãe em suas viagens 

Ainda não se usava
caminhão: a boiada
era trazida andando
até 40km por dia, em
trilhas e picadas

Gratidão a 
quem ajudou





H
omens de visão em
seu tempo, Arlindo
e Mário Pedralli, já
falecidos, descobri-

ram logo ao pisar em terras
paranaenses que havia aqui
muito mais oportunidades do
que apenas produzir café.
Ambos já haviam considerado
uma grande conquista a aqui-
sição de 150 alqueires em Ou-
rizona, região de Maringá,
depois de vender seus 20 al-
queires em Rancharia (SP),
onde a saúva e a terra fraca
impossibilitavam melhores
perspectivas. E, apesar das
“pedreiras” pelo caminho, ca-
da tropeço era um impulso
para ir além, conforme conta
o cooperado Ayres Pedralli,
filho de Arlindo.

Na chegada ao Estado, em
1947, ambos permaneceram
em Maringá por dois anos, en-
quanto mandavam abrir 19 al-
queires para o cultivo de 25

mil pés de café, As sementes
eram colhidas na peneira em
cafezais abandonados onde no
futuro viria a ser a Universi-
dade Estadual de Maringá. O
restante da propriedade eles
próprios foram desmatando
aos poucos.  

A saúde debilitada da mãe,
Silvia, requeria cuidados e só
em Maringá havia alguns mé-
dicos naquela época. Em Ouri-
zona, só existia uma loja de
secos e molhados e uma farmá-
cia coberta por lona, cujo farma-
cêutico servia de “médico”.

REVENDA -Aproveitando um
caminhão da família, Mário
passou a fazer fretes e a com-
pra de telhas e tijolos em São
Paulo para revender no muni-
cípio, que crescia, enquanto Ar-
lindo trabalhava de carpinteiro
e pedreiro, participando da
construção do primeiro centro
cirúrgico da cidade, o do Hos-

pital Maringá, para o médico
José Gerardo Braga, em 1948.
“Cheguei a brincar com a filha
dele, a atriz Sonia Braga”, afir-

ma Joíldes, que tinha quase
um ano quando foi trazida pe-
los pais Arlindo e Olívia. 

Quando pouco depois, no
final de 1948, as duas famílias
se mudaram para Ourizona,
os filhos mais velhos – além
de Ayres, sua irmã Diva e os
primos, ficaram estudando
em casa de amigos até con-
cluir o quarto ano. Só Joíldes
acompanhou os pais, ao passo

que Élcio, o caçula, é nascido
em Ourizona.

Mas os irmãos nem chega-
ram a concluir os estudos. Em
1950, Diva contraiu leucemia
e todos se mudaram para Ou-
rizona. Por causa das idas a
São Paulo, para tratamento, a
família teve que vender 100
alqueires de mata, às pressas.
Mesmo assim, a menina aca-
bou falecendo em 1952.

Os Pedralli foram pioneiros 
em três municípios
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Desde o início, eles descobriram que havia muito mais
oportunidades no Paraná do que apenas produzir café.
Mas os primeiros anos não foram fáceis em Maringá,
Ourizona e Japurá. POR MARLY AIRES

Parte das famílias
de Élcio, Ayres e
Joildes: primeiras
sementes de café

foram coletadas num
cafezal abandonado

hoje é a UEM  

Os recursos com a venda
das terras também foram
empregados para manter os
Pedralli e quatro famílias
de porcenteiros que os aju-
daram a desmatar e plantar
café. “Por causa de uma
seca, ninguém produziu
nada de arroz, milho, feijão
e tudo mais que foi semea-
do no primeiro ano”, recor-
da-se Ayres. Sem produção
própria, o desafio era colo-
car comida na mesa.

As geadas sempre foram
um grande problema, mes-

mo as mais fracas. Houve a
de 1953, que acabou com a
primeira safra nos 29 mil
pés, e a de 1955, que torrou
os 70 mil pés plantados em
50 alqueires. Os cafeeiros
foram podados no tronco. “A
de 1955 foi tão devastadora
quanto a de 1975”, garante
Ayres.

Foi aí, em meio a tantos
tropeços, que o caminhão
salvou a família e depois
impulsionou os negócios.
Primeiro, os Pedralli come-
çaram a trazer telhas e tijo-

los e fazer frete. Depois, no
período de carestia de ali-
mentos, trouxeram grãos
para comercializar. Na se-
quência, compravam arroz,
feijão e milho na região, e
mais tarde café, de outros
produtores, para revender
em São Paulo, outras cida-
des e até no Porto de Para-
naguá. “Tudo era feito no
‘fio do bigode’”, lembra.

Esse foi o primeiro passo,
também, para a compra de
uma máquina de beneficiar
café, em 1959, em Ourizona

(que pertencia ao ex-prefeito
de Maringá, Américo Dias
Ferraz). Com isso, passa-
ram a agregar valor à pro-
dução deles e dos produ-
tores da região. Nesta épo-
ca, já foi possível comprar
terras em Japurá, onde tam-
bém tiveram uma máquina
de beneficiar café. Por isso,
quando anos mais tarde os
dois irmãos desfizeram sua
sociedade, Arlindo ficou
com as terras de Ourizona
e Mário com as de Japurá,
do outro lado do
Rio Ivaí.

Caminhão foi a salvação



23 |  Jo rna l  de  Serv iço  Cocamar  |  Agos to  2016 

Além do café, que perdu-
rou até 2002, a família tra-
balhou com gado, expondo
na Expoingá por vários
anos. A produção de soja,
milho, trigo, aveia e sorgo
começou em 1987, quando
Ayres, Joíldes e Élcio sepa-
raram a sociedade, passan-
do cada um a conduzir suas

terras. Apesar do pouco es-
tudo, Ayres acompanha os
avanços tecnológicos tocan-
do a propriedade com a es-
posa Angélica e os três fi-
lhos (Márcia, Maysa e Mar-
ciel), todos cooperados. Joíl-
des, casada com Antonio
Carlos, também tem três fi-
lhos (Antonio, Grace e João

Paulo, que seguiram outras
profissões).

Já Élcio Pedrali, casado
com Sônia Hrecek Pedrali,  se
formou em agronomia, assim
como os dois filhos do casal,
Élcio Pedrali Filho e Gabriel
Pedrali, que têm a mesma vo-
cação do pai, a terra.

Cada um com suas terras

Apreciadores de futebol e
bons jogadores, os Pedralli
não deixaram de montar um
time forte e respeitado na Fa-
zenda São Roque, que ven-
ceu vários torneios dispu-
tados pela região. Era uma
equipe tão qualificada que
quando foi desfeita, em 1973,
nove jogadores passaram a
disputar o campeonato re-
gional pelo time da cidade,
vencendo diversas competi-
ções. 

No início, um campo foi
improvisado no pasto. De-
pois, fizeram um mais capri-
chado, nivelado, e até com

espaço para a torcida, que se
acomodava em toras. “Ao
redor das partidas de futebol,
juntavam de duas a três mil
pessoas para torcer, era mui-
to animado”, recorda-se
Ayres.

Quando as pernas já não
alcançavam mais a bola,
Ayres mudou de esporte e se
tornou campeão de bocha,
conquistando por três vezes
o campeonato da Cocamar,
representando a unidade Ma-
ringá e fazendo dupla com o
cooperado Adalberto Picoli.

Zagueiro, Élcio se tornou

fixo no futebol de salão,
quando cursava agronomia
em Bandeirantes. Ele jogava
pelos clubes da cidade e che-
gou a ser convocado para a
seleção universitária do Pa-
raná e disputar o campeo-
nato brasileiro de futebol de
salão na categoria. 

Já estava se encaminhan-
do para fazer testes em clu-
bes de futebol de campo de
Curitiba, quando o pai ficou
sabendo e lhe deu o “xeque-
mate”: “Você foi para estudar
ou jogar?”. Sua escolha seria
o campo, mas não o de fute-
bol.

O futebol não podia faltar

Como descendentes de ita-
lianos, os Pedralli promo-
viam festas nos casamentos
que duravam dois a três
dias e demandavam uma se-
mana de preparo. Vinham
parentes e amigos de todo
lado, cerca de 100 a 120 con-
vidados, que subiam em
dois caminhões e iam para
Maringá. Após o casamento
no cartório e na igreja, a
festa já começava na volta.

Na chegada ao sítio, os
recém-casados eram recebi-
dos com rojões e chuva de
arroz, além de mesa farta –
quase sempre macarronada,
frango e leitoa assados,

muita animação e a sanfona
correndo solta até às quatro
da manhã no terreirão, à luz
de lampião. À meia noite,
servia-se tinha pão com chá.
No outro dia, prosseguiam a
festividade. Lua de mel não
havia e aos noivos restava
voltar ao trabalho. 

“Mas a família sempre en-
contrava um motivo para
festejar: final de safra, dias
de santos mais populares ou
simplesmente para arrastar
os pés. Os bailes da Fazenda
São Roque - nome dado em
homenagem ao pai de Ar-
lindo e Mário, Roque Pedra-
lli - eram concorridos. Entre

os seus porcenteiros havia
quatro hábeis sanfoneiros,
além do próprio Arlindo, que
se arriscava no violão.

A propósito, o cantor ser-
tanejo Cidinho, da dupla com
Tarumã, vencedora do Festi-
val Arizona de 1982, traba-
lhou ali como porcenteiro e
sempre animava os bailes.
“Chegamos a ter 20 famílias
trabalhando em Ourizona e
mais nove em Japurá”, conta
Ayres. Ele lembra que Ouri-
zona, nos bons tempos do
café, chegou a ter mais de 26
mil habitantes, número que
hoje não chega a
3,5 mil. 

Nem os bailes no terreirão

Ao redor das partidas de futebol,
juntavam de duas a três mil pessoas
para torcer, era muito animado”

AYRES PEDRALLI 

A mata fechada assustava
com cobras e bichos de tudo
quanto é tipo, mas o que fazia
mesmo o pessoal tremer era
o miado das onças. Por causa
delas, uma regra básica era
nunca andar sozinho, mas
sempre em dois ou três, e
nunca deixar a casa sozinha. 

Logo que chegaram a Ouri-
zona, em 1948, as duas famí-
lias ficaram alojadas por
quatro meses em um ranchão
de palmito, coberto com folha
de coqueiro, até a construção
da primeira casa de madeira,
tabuinhas e de chão batido. 

A divisão era feita com um
lençol, tábuas escoradas ser-
viam de porta e uma fo-
gueira sempre ficava acesa,
para espantar os bichos.
Uma cabrita, mantida para
produzir leite para Joíldes,
ainda criança, também dor-
mia dentro de casa, para não
ser devorada. E, enquanto
abriam a mata e plantavam
café, certa vez os Pedralli se
viram diante de três filhotes
de onça, abandonados pelos
pais. Arlindo colocou os três
no caminhão e os levou para
Londrina, onde podiam ser
cuidados. 

Quem andava só, 
podia virar presa
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Pioneiro, Arlindo Pedralli
foi vereador em Mandagua-
çu entre 1956/60, quando
Ourizona era distrito e, cla-
ro, empresário rural, tendo
sido homenageado em vá-
rias ocasiões, como reconhe-
cimento ao seu trabalho. E,
em 1986, um ano depois de
seu falecimento, passou a
denominar uma rua em Ma-
ringá. 

Em 2003, Ayres e Arlindo,
representado pelo filho Élcio,

foram lembrados entre os
310 pioneiros de Maringá e
região - agricultores, líderes
empresariais, comerciais e
políticos que começaram a
se instalar na cidade no iní-
cio da década de 1940 -, ho-
menageados na comemora-
ção dos 150 anos da Eman-
cipação Política do Paraná. 

Em sua casa, a família pio-
neira recebeu visitas ilus-
tres, como a de Dom Jaime
Luiz Coelho, primeiro bispo

de Maringá, e de Américo
Dias Ferraz, o segundo pre-
feito do município. Ambos
participaram da inaugura-
ção da Máquina de Café Pe-
dralli, em Ourizona, no ano

de 1958. E, no ano de 1966,
em visita à região, o então
governador, Paulo Cruz Pi-
mentel, também foi recebido
em casa por Arlindo e seus
familiares. 

Família recebeu homenagens e visitas ilustres

Na época em que Joíldes era presidente da União dos
Estudantes e Ayres o diretor de esportes de Ourizona,
os dois juntavam forças das entidades que representa-
vam e promoviam eventos festivos, para arrecadar re-
cursos. E como não havia um espaço adequado na
cidade, improvisavam na máquina de café da família.

Como tudo era muito rústico, buscavam o patrocínio
de lojas de tecidos para montar tendas dentro da estru-
tura, criando outro ambiente. Os bailes atraíam gente de
toda a região e por lá passaram artistas de renome,
como Altemar Dutra, Francisco Egydio, Peter Thomas e
Orquestra e a Orquestra Cassino de Sevilha.

Máquina de Café
também era
salão de festas

Élcio com seus dois filhos agrônomos, Elcio e Gabriel

Em foto antiga, Arlindo
e trabalhadores no
terreiro, lidando

com grãos de café
recém-colhidos; várias
geadas prejudicaram

a cultura 

Além de Maringá e Ouri-
zona, a família Pedralli tam-
bém foi pioneira em Japurá,
onde chegar era um desafio
nos primeiros tempos, sobre-
tudo quando chovia. Diante
das estradas mal-conserva-
das, os veículos encalhavam.
Tanto que quando a família
saía de viagem, já levava co-
mida, água, correntes para
os pneus, cabo de aço, já sa-

bendo que, se chovesse, fica-
vam pelo caminho. 

Não bastasse tanta preca-
riedade, a ponte para cruzar
o Rio Ivaí ainda não havia
sido construída e, para cruzá-
lo, só mesmo usando uma
balsa. “Dava medo. A gente
pensava duas vezes antes de
ir para lá”, conta Ayres.
Como o atracadouro era im-

provisado, sempre havia o
risco de o veículo cair no rio.
Só cabia um caminhão por
vez e a balsa cruzava as
águas balançando muito com
a correnteza. “O nosso cami-
nhão ia carregado com 10 a
12 toneladas de madeira
comprada em Maringá para
revender em Japurá, quando
a cidade estava sendo aber-
ta”, finaliza.

Uma história repleta de desafios 





E
m 2012, quando Ta-
dashi, seu marido, fa-
leceu, a cooperada
Lucineia Uto, de Car-

lópolis, se sentiu sem chão.
“Como tocar a propriedade so-
zinha?”, se perguntava, mes-
mo já participando direta-
mente na gestão da proprie-
dade, onde são produzidos
café, ovos e gado. “Fiquei inse-
gura, tomávamos as decisões
juntos”, explica. 

Seguiram-se problemas, co-
mo as questões burocráticas
do inventário, em que os bens
são bloqueados até que tudo
seja concluído. Como só o ma-
rido era cooperado, a produ-
tora ficou sem garantias para
realizar qualquer negocia-
ção e, recorda-se, o apoio da
Cocamar foi fundamental para
dar continuidade ao trabalho,
fornecendo insumos em con-
dições especiais de pagamen-
to. 

SUCESSO - Lucineia tem sido
bem sucedida: o desafio des-
pertou nela a mentalidade em-
presarial. “Quando recebemos
um legado de família, temos
que entregá-lo melhor para a
próxima geração”, afirma, co-
mentando que os sogros co-
meçaram a construir o patri-
mônio. Depois, o marido e ela
deram prosseguimento e, ago-

ra, “é nosso papel continuar
evoluindo”.  

Pensando assim, a coope-
rada já prepara a próxima ge-
ração. Dos quatro filhos, duas
se formaram e seguiram seu
caminho. Um filho, graduado
em engenharia mecânica,
vem sendo desafiado pela
mãe a desenvolver projetos e
equipamentos que facilitem o
trabalho na propriedade. E a
filha Bruna, mesmo formada
em Farmácia, decidiu ficar ao
lado da mãe: “Vim para ajudar
na administração. Ainda estou
aprendendo, mas gosto muito
do campo”. Lucineia conta,
ainda, com uma equipe de
nove funcionários.

OVOS - Em 4,7 alqueires é
mantida a criação de aves po-
edeiras, com barracões e toda
a infraestrutura necessária pa-
ra alimentação, beneficiamen-
to dos ovos, armazenamento
e escritório. São 19 mil cabe-
ças, produzindo a média de
1.350 caixas por mês. “Temos
a preocupação de investir no
bem-estar das aves, pois isto
vai melhorar a sanidade de-
las, havendo menos perdas, e
melhorar a qualidade dos
ovos, que duram mais tempo
no armazém”, explica a produ-
tora. Ela se refere ao sistema
de semiconfinamento ali utili-

zado, que dispensou as tradi-
cionais gaiolas. O custo é
maior, mas, em contrapartida,
a família consegue um preço
melhor pelos ovos. 

A comercialização e a en-
trega da produção eles mes-
mos fazem em pontos de
venda no município e vizi-
nhança. Todo o esterco gerado
nos barracões, por outro lado,
é aproveitado na lavoura de
café.

CAFÉ - Dois dos cinco al-
queires da lavoura já condu-
zidos com máquinas e, se-
gundo Lucineia, a mecaniza-
ção é um processo sem
volta. “Não tem como conti-
nuar se não for assim”,
acrescenta. Em média, são
produzidas 300 sacas bene-
ficiadas. Em outros sete al-
queires de pastagem, há ga-
do de corte, trabalhando com
cria, recria e en-
gorda no cocho.

NEGÓCIOS 
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Em Carlópolis, o trabalho de uma cooperada que procura dar prosseguimento ao
trabalho iniciado na geração anterior, já preparando a próxima. POR MARLY AIRES 

Ovos, café e mentalidade empresarial

Lucineia Uto conta que tem procurado aprender a
fazer de tudo na propriedade. Segundo ela, para poder
mandar que os outros façam, é necessário saber como
tudo funciona, acompanhar, entender onde estão possí-
veis falhas: “Se não conhecer bem e acompanhar de
perto, as coisas podem desandar”. Lucineia diz que só
de olhar para os ovos já consegue perceber se a nutrição
e a sanidade das aves estão em nível satisfatório ou se
há algum problema. “São 30 anos lidando com isso”,
completa. 

Saber fazer para 
poder mandar

Lucineia e a filha Bruna:
“Quando recebemos um
legado de família, temos
que entregá-lo melhor”;
na outra foto, o sistema
de semiconfinamento

das aves, que substituiu
as tradicionais gaiolas





A colheita de café no sítio
da família Machado, em Apu-
carana, é feita com o uso de
derriçadeiras (equipamentos
com os quais são derrubados
os grãos maduros). O proprie-
tário Mauro Andrade Ma-
chado e a esposa Elaime afir-
mam que dão conta do ma-
nejo do cafezal ao longo do
ano. Só contratam alguns tra-
balhadores, mesmo, para aju-
dar na colheita, concluída em
julho, por ser a época mais
atribulada, em que não se
pode perder tempo.  

Eles possuem 9,7 hectares,
onde há, em produção, 12 mil
pés das variedades Catuaí e

Mundo Novo. A expectativa
deles era colher 120 sacas be-
neficiadas. Há outros 7 mil
pés da variedade IPR 100,
com um ano e meio de plan-
tado, e uma área que vem
sendo preparada para rece-
ber mais uma parcela de café
no ano que vem. 

Nessa nova área, o produ-
tor conta que organizou os
talhões para que a colheita,
no futuro, seja efetuada com
máquina. “É a tendência”,
afirma. Ele investiu, também,
em um lavador e um secador
e em outros equipamentos
para mecanizar as demais ta-
refas na condução do cafezal. 

“SAFRA ZERO” - Mauro re-
vela que está se preparando,
também, para começar uma
outra prática que tem sido ob-
servada nos eventos técnicos
promovidos pela Cocamar: a
“safra zero”. Trata-se de uma
poda drástica, também cha-
mada de esqueletamento, em
que a falta de produção total
num ano é compensada no
seguinte. “É possível colher a
mesma coisa ou até mais, em
apenas metade da área, com
menos trabalho e gastos”, ex-
plica o produtor. 

Para ele, o café é a única
cultura que permite a muitas
famílias, donas de pequenas

propriedades, como a dele,
continuarem na agricultura.
E completa: “com a mecaniza-
ção, tudo fica ainda mais
fácil”.

NEGÓCIOS 
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Em Apucarana, a mecanização 
facilita cada vez mais 
o trabalho no cafezal 

Acima, Mauro e
a esposa Elaime.

Na outra foto, detalhe
de uso de derriçadeira,

que faz a derrubada
dos grãos maduros 

É possível colher a mesma
coisa ou até mais, em apenas
metade da área, com menos
trabalho e gastos”

MAURO MACHADO, falando do sistema de
poda drástica denominado “Safra Zero”,
incentivado pela Cocamar 





E
ntre as mais famo-
sas intérpretes da
música sertaneja do
Brasil, a dupla Milio-

nário & José Rico foi desfeita
no ano passado, com a morte
de José Rico. Eles eram co-
nhecidos como "as gargantas
de ouro" e, em mais de qua-
renta anos de carreira, ven-
deram cerca de 35 milhões
de exemplares de seus 29
discos gravados a partir de
1973.  

Mesmo quem não gosta de
sertanejo conhece e, por re-
flexo condicionado, cantarola
suas músicas. Em todo caso,
é preciso respeitar uma dupla
que mereceu estrelar um
filme dirigido pelo único cine-
asta que se habilitou como
imortal da Academia Brasi-
leira de Letras, Nelson Pe-
reira dos Santos: o
longa-metragem “Estrada da
Vida” (1979). 

O filme conquistou o pri-

meiro lugar no Festival Inter-
nacional de Filmes de Brasí-
lia e foi vendido para
diversos países, inclusive a
China. Por isso, em 1985, Mi-
lionário e José Rico foram
parar do outro lado do
mundo, convidados pelo go-
verno chinês para se apresen-
tarem naquele país. Nunca,
até então, músicos sertanejos
brasileiros haviam cantado
na China.  

O nome da dupla surgiu
por acaso. Milionário era só
Romeu (Romeu Januário dos
Santos), enquanto o compa-
nheiro (José Alves dos San-
tos) já era conhecido pelo
apelido. Segundo entrevista
no programa de Jô Soares, a
dupla inicialmente se cha-
mava "Tubarão e José Rico".
E quando, certa vez, eles se
apresentaram no programa
de calouros de Sílvio Santos,
este os chamou de "Milioná-
rio e José Rico", em alusão ao
"carnê milionário" do Baú da

Felicidade. A dupla estava ba-
tizada. 

Segundo informações colhi-
das dentre moradores de
Goioerê e região, ambos te-
riam começado nessa cidade
paranaense, em 1970, onde a

Rádio Goioerê mantinha um
programa de calouros aos do-
mingos, no cinema. Mas essa
história não está confirmada
e, de qualquer forma, a fama
só viria anos depois, quando
eles investiam na constru-
ção de sua carreira em São
Paulo. 

Com a simpatia de José
Rico pelos mais variados es-
tilos musicais como a gaúcha,
mexicana, paraguaia e ciga-
na, a dupla ganhou um estilo
característico e inconfundível.
O uso de instrumentos como
harpas, trompetes e, em espe-

cial, o acordeon, demonstrou
esta miscigenação e riqueza
musical.

A dupla se separou em
1991, retornou em 1994 com
força total e foi assim até o
fim. Entre suas mais ricas in-
terpretações estão “Sonho de
um caminhoneiro”, “Duas ca-
misas” e, claro, “Estrada da
Vida”.  

José Rico faleceu de infarto
no dia 3 de março de 2015,
aos 68 anos, enquanto Milio-
nário segue carreira ao lado
de Marciano.

Foram mais de quarenta anos de uma bem-sucedida carreira,
só interrompida no ano passado, com a morte de José Rico

Agroalmanaque                            
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Pela longa estrada da vida 

Os dois começaram a cantar juntos em 1970 e dizem que, antes de
ficarem famosos, tentaram a sorte em um festival de rádio em Goioerê

Pernambucano de nasci-
mento, José Rico veio morar
ainda muito novo no Paraná,
onde sua família se fixou no
município de Terra Rica, re-
gião de Paranavaí. Dizem
que ele passou a ser cha-
mado de José Rico, pelos ami-
gos, em alusão ao nome da
cidade. Afirmam, também,
que ele teria outro apelido:
“Galo Cego”. 

O músico José Brito, o Bri-
tinho, de Maringá, relata que
José Rico gostava muito de
futebol, tanto de assistir aos
jogos quanto de entrar em
campo, para disputar as par-

tidas. Consta que, não rara-
mente, ele levava um violão
a tiracolo e ficava cantaro-
lando na beira do campo. 

CINEMA LOTADO - Britinho
lembra que viajou até Terra
Rica, certa vez, para assistir
ao show da dupla em sua pri-
meira apresentação na ci-
dade, depois de ter con-
quistado a fama. “O cinema
da cidade ficou lotado, todo
mundo queria ver”, comenta.
Segundo ele, o cantor chegou
a ter uma chácara em Apuca-
rana no período em que se
separou da dupla com Milio-
nário (entre 1991 e 1994). Era

ali, em seu descanso, que ele
gostava de encontrar os ami-
gos, entre eles o empresário
musical Rubens de Oliveira,
para cantar e também para
jogar futebol, hábito que cul-
tivou praticamente até o final
da vida. 

“A última vez que vi o José
Rico foi em Cianorte”, re-
corda-se Britinho. Foi há mui-
tos anos, na festa de inau-
guração de uma emissora de
rádio. O cantor participou de
uma equipe de futebol com
músicos conhecidos e tam-
bém ex-jogadores profissio-
nais. 

Terra Rica faz parte da história

milhões de
exemplares de
seus 29 discos,
foram vendidos

35



RECEITAS

Produtora fatura com receita de rosca 
que aprendeu no Jornal Cocamar
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Quando viu a receita de
uma rosca doce no Jornal Co-
camar, elaborada pela produ-
tora Maria José França, de
Maringá, no final de 2014, a
produtora Silvana Brina, es-
posa do cooperado Luiz Anto-
nio Brina, de Doutor Camar-
go, não perdeu tempo: fez em
casa. O resultado foi melhor
do que ela esperava. 

Com a publicação na inter-
net, ela, que já é conhecida
na cidade pelos seus dotes
culinários, sempre prepa-
rando doces, compotas, pães,
cucas, sonhos, bolos, fatias

húngaras e diversos tipos de
bolachas, conta que começou
a receber pedidos também da
rosca doce. “Sempre faço a
mais e nunca sobra nada”,
conta Silvana que gasta mais
de 100 quilos de farinha de
trigo por mês com os vários
produtos.

A receita original, que usa-
va fermento de litro, passou
por algumas adaptações, de-
vido a quantidade que passou
a produzir. E Silvana a incre-
mentou, criando opções de
roscas recheadas com choco-
late, goiabada e doce de leite.

INGREDIENTES

• 200 ml de água morna;
• 1 xícara de açúcar;
• 1 colher rasa de fermento 

de padaria ou um paco-
tinho de fermento seco;

• 2 ovos;

• 100 ml de óleo;
• 1 pitada de sal;
• Farinha de trigo até dar
o ponto de cilindrar (800g).

PREPARO

Misture todos os ingre-

dientes, amasse, cilindre
bem e deixe crescer. Esti-
que a massa, coloque o re-
cheio (se quiser), enrole e
faça as tranças. Deixe cres-
cer e pincele com melado de
açúcar antes de colocar pa-
ra assar.

Conhecida em Doutor Camargo por
seus dotes culinários, ela adaptou e
incrementou o produto: “Sempre faço
a mais e nunca sobra nada” 



GASTRONOMIA 

32 |  Jo rna l  de  Serv iço  Cocamar  |   Agos to  2016

Q
uando o projeto culi-
nário “Chefs do
Campo” foi lançado
no dia 30 de junho

em Maringá, durante o En-
contro Anual do Núcleo Fe-
minino promovido pela Co-
camar com a participação de
400 produtoras ligadas à
cooperativa, seus organiza-
dores tinham uma certeza: a
de que esse público iria se
render à novidade. 

Muito embora a produtora
de hoje esteja muito interes-
sada em aprimorar seus

conhecimentos sobre temas
como cooperativismo e o
mundo do agronegócio, para
apoiar o marido e seus fami-
liares na gestão da proprie-
dade, ela não perde contato
com uma arte da qual é
mestre como ninguém: a do
forno e do fogão. 

CELEBRAÇÕES - O talento,
os temperos e os segredos
na cozinha, muitos deles
herdados da mãe ou da avó,
são os ingredientes que cos-
tuma utilizar, com peculiar
esmero, para o preparo dos

pratos mais aguardados em
festivas reuniões em casa,
com os parentes, e entre
amigos. 

São os pratos que têm o
seu toque pessoal e fazem a
riqueza da variada gastrono-

mia da região, que o projeto
“Chefs do Campo”, promo-
vido pela Cocamar por meio
da Editora Flamma, quer va-
lorizar e preservar. 

COMEÇOU BEM - Em parce-
ria com a Bayer, a Cocamar

promoveu o lançamento, na-
quela data, em alto estilo,
trazendo para o evento a
concorrida chef curitiba-
na Manu Buffara. Em sua
apresentação, Buffara, que é
nascida em Ma-
ringá, destacou a

Concurso já selecionou as 25
receitas que serão publicadas
na revista, das quais 5 sairão
vencedoras

“Chefs do Campo” tem
mais de 170 inscrições e
é sucesso entre as produtoras

Grupo reunido na
reunião regional

em Floraí, dia 23 de
agosto, para a seleção

de três receitas
semifinalistas 





importância de
se resgatar a cu-

linária a partir do aproveita-
mento de itens mais sau-
dáveis, cultivados na pro-
priedade.  

A resposta ao projeto foi
imediata. Logo após o lança-
mento, 141 delas inscreve-
ram seus pratos e, até o final
de agosto, outras 30 se      so-

maram à realização. No car-
dápio, delícias como sopa de
milho com costelinha de por-
co, vaca atolada, torta de
frango, polenta recheada
com frango caipira, pernil as-
sado e muitas outras receitas
de dar água na boca. 

RETA FINAL - Do total de
inscritas, 25 foram selecio-
nadas em 9 reuniões regio-

nais promovidas na segun-
da quinzena de agosto e
classificadas para a segun-
da fase do concurso, em que
os pratos serão preparados
por suas autoras, para a pro-
dução de uma revista. E,
dentre as 25, apenas 5 recei-
tas passam para a etapa fi-
nal, em escolha a ser feita
por uma equipe de chefs
convidados da cooperativa.

As 5 finalistas recebem co-
mo prêmio um final de se-
mana, com direito a acom-
panhante e todas as despe-
sas pagas, de 11 a 13 de no-
vembro, no Mabu Thermas
Grand Resort, em Foz do
Iguaçu. Nesse hotel, os pra-
tos vencedores serão prepa-
rados pelos profissionais da
casa e servidos a todos os
hóspedes. 

GASTRONOMIA 
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170
as receitas inscritas
de 30 de junho
a 31 de agosto

de 2016

25
foram selecionadas para
a etapa seguinte, cujas

receitas serão publicadas na
Revista Chefs do Campo

A caminhonete do Chefs do Campo, uma
Ranger zero, cedida pela Ford Center,

encantou as produtoras e também quem
não participa do projeto, como foi o caso

desse grupo de jovens produtores de
Doutor Camargo, a 30 quilômetros de
Maringá. Por onde passou, a Ranger

chamou a atenção





GASTRONOMIA 
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Feita no Brasil, Triton Sport
amplia linha de picapes
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VEÍCULOS

Nova geração chega para complementar
a família L200 Triton, que conta com
picapes confortáveis para a família
e robustas no trabalho

F
orte, robusta e agora
com novo sobrenome.
A All New L200 Tri-
ton Sport vem com o

DNA 4x4 de série e traz todo o
know-how que a Mitsubishi
Motors tem no off-road: uma
picape com excelente dirigibi-
lidade, desempenho e conforto,
aliados a um conjunto equili-
brado com a força e resistência
que um Mitsubishi oferece.

"A nova L200 Triton Sport
é a evolução de um projeto
de muito sucesso e ousadia”,
afirma Reinaldo Muratori, di-
retor de engenharia e plane-

jamento da Mitsubishi Mo-
tors do Brasil. O veículo ca-
rrega toda a experiência de
quase 40 anos que a Mitsu-
bishi Motors tem no desen-
volvimento de picapes. Em
sua quinta geração, o projeto
foi concebido sob o conceito
Ultimate Sport Utility Truck,
com estilo dinâmico e atlé-
tico, esportividade e prazer ao
dirigir; sofisticação, conforto
e silêncio similares a um ve-
ículo de passeio. 

O modelo é produzido na fá-
brica da Mitsubishi Motors
em Catalão (GO) e estará dis-

ponível no mês de outubro
em três versões: L200 Triton
Sport HPE Top, L200 Triton
Sport HPE e L200 Triton
Sport GLS, todas com um
novo e moderno visual.

A nova picape chega para
complementar a linha da
L200 Triton, que continua a
ser comercializada no Brasil
nas versões: L200 Triton Sa-
vana MT/AT, L200 Triton

Outdoor AT, L200 Triton
GLX, L200 Triton 2.4 Flex
Outdoor e L200 Triton GL.
No total, são nove versões
que atendem todos os tipos
de clientes.

No dia 16 de agosto, 50
agricultores de Ivatuba, e
também de Floresta, Doutor
Camargo e Paiçandu, partici-
param de um dia de campo
sobre o consórcio milho e bra-
quiária. A apresentação foi
conduzida pelo engenheiro
agrônomo da Cocamar, Victor
Pallaro, na propriedade do
cooperado Paulo Jucemar Co-
ral. Já a palestra ficou por
conta do pesquisador da Em-
brapa Oeste, Gecci Ceccon. 

Um dos participantes foi o
cooperado Zelindo Bortoti, 59
anos, que planta 18 alqueires
nos municípios de Ivatuba e
Doutor Camargo. Ele disse ter
gostado do que viu. “É muito
bom para a conservação do
solo e o aumento de produti-
vidade. Há tempos já venho
acompanhando o consórcio e
só não implantei ainda por-
que preciso adequar minha
plantadeira para semear a
braquiária”, disse.

Para o cooperado, Nivaldo
Cavichioli, 53 anos, que
planta 17 alqueires em Iva-
tuba, “é uma prática que
chama muito a atenção pelos
benefícios ao solo e também
pelo aumento de produtivi-
dade. A camada de palha
evita erosão, descompacta o
solo e conserva a soja em
caso de estiagem, segundo o
pesquisador, por até 20 dias”. 

Cavichioli conta que muitos

produtores da região tenta-
ram implantar o consórcio
nos últimos anos, mas alguns
problemas ocorridos na época
do plantio, os desmotivaram.
“Embolava muito na hora de
semear. Com as plantadeiras
mais modernas e as melho-
rias no sistema de cultivo do
capim, o negócio tende a gan-
har força e pretendo adotar o
consórcio em parte da minha
propriedade no próximo ano”,
completou. 

Dia de campo aborda 
consórcio milho x braquiária





A
reforma autofinan-
ciada da fazenda,
com a recuperação
dos solos e a forma-

ção de pastagens de inverno,
é um dos benefícios trazidos
pela Integração Lavoura-Pe-
cuária-Floresta (ILPF). No dia
18 de agosto, a Fazenda Cam-
pina, considerada uma das
propriedades de referência
desse sistema no Brasil, si-
tuada em Caiuá, oeste pau-
lista, recebeu cerca de 500
visitantes para a segunda
edição do Dia de Campo
sobre ILPF, promovido por
Cocamar, Empresa Brasilei-
ra de Pesquisa Agrope-
cuária (Embrapa) e Universi-
dade do Oeste Paulista (Uno-
este). 

BENEFÍCIOS - De acordo com
o proprietário, Carlos Viaca-
va, que fez um pronuncia-
mento na abertura da progra-
mação, outros benefícios pro-
porcionados pela ILPF - que
começou a adotar há quatro
anos - são o aumento da lota-
ção (mais animais na proprie-
dade e o maior número na
média por hectare), aumento
da velocidade de ganho de
peso, possibilidade de au-

mentar a cobertura das fê-
meas a um ano de idade, eco-
nomia nas despesas com
nutrição, aumento e diversifi-
cação do faturamento, com
consequente diluição de ris-
cos. "A propriedade estará
sempre com pastagens de
qualidade, com solos recupe-
rados, sem erosões, rica em
matéria orgânica e contri-
buindo para a melhoria do
meio ambiente em diversas
situações", afirmou. 

SAFRA – No ciclo 2016/17,
que começa a ser semeado
em outubro, serão cultivados
cerca de 1,3 mil hectares de
soja. Essa área inclui a soma
de outras duas propriedades
do grupo: as Fazendas Santa
Gina, em Presidente Epitácio,
e São José, em Paulínia. 

PAGA TUDO - "O principal re-
sultado da adoção da ILPF
em fazendas de pecuária está
na reforma da propriedade,

ou seja, a colheita de soja
paga todos os custos de pro-
dução", observou Viacava,
lembrando que na safra
2015/16, mesmo com o clima
adverso durante boa parte da
temporada, ainda sobrou,
como lucro, a média de seis
sacas de soja por hectare. 

BEZERRAS - Na pecuária,
com as bezerras bem nutri-
das, obteve-se um
peso médio de
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ILPF 

Dia de Campo na Fazenda Campina
teve mais de 500 participantes
Segunda edição do evento, dias 18 e 19 de agosto, reuniu produtores e especialistas

na propriedade do grupo Carlos Viacava, na região de Presidente Prudente

O coordenador técnico de
ILPF da Cocamar, Renato
Watanabe, fez palestra na

abertura do evento 





ILPF 
294kg, possibili-
tando que os ani-

mais fossem submetidos à
estação de monta entre os 10
e 14 meses de idade. Con-
forme dados da fazenda, os
toques realizados em abril re-
sultaram em um índice de
prenhez de 53,3% entre as
680 bezerras da fazenda, um
adicional de 367 crias a mais
em 2016. Viacava explicou:
“Eliminamos a etapa da no-
vilha, o animal passa de be-
zerra a vaca”. 

EXPANSÃO - Com a integra-
ção, o rebanho das fazendas
passou de 4.434 exemplares
em 2013 para 5.107 neste
ano, um aumento de quase
700 unidades. "Aumentamos
a lotação em 25%, mas o
nosso desafio é dobrar nos
próximos anos", afirmou o
produtor.  

RESULTADOS - "Nosso fatu-
ramento total, incluindo a fa-
zenda de Paulínia, será 57%
maior do que há dois anos
graças ao plantio da soja e
também a um pequeno au-
mento da produção de ani-
mais a serem vendidos em
2016. Por outro lado, ocorre
uma expressiva diversifica-
ção no faturamento", frisou o
proprietário. Neste ano, 56%
do faturamento das fazendas
advêm da pecuária, 34% da
soja e 10% da citricultura. Em
2014, esses índices eram, res-
pectivamente, de 77%, 5% e
18%. 

SUSTENTÁVEL - O Dia de
Campo teve duas etapas. No

dia anterior, houve palestras
no Campus II da Universi-
dade do Oeste Paulista (Uno-
este) em Presidente Pru-
dente. E, em Caiuá, ao se di-
rigir aos participantes, o coor-
denador técnico de ILPF da
Cocamar, Renato Watanabe,
destacou que o sistema de in-
tegração possibilita a susten-
tabilidade da fazenda. “Se o
pecuarista tradicional não re-
pensar o modelo do seu negó-
cio, não vai conseguir se sus-
tentar”, comentou. Enquanto,
segundo ele, na forma tradi-
cional a capacidade é de ape-
nas 1 unidade animal por
hectare, trazendo retorno in-
cipiente, pela integração, fa-
zendo a reforma de apenas
30% das áreas de pasto, é
possível aumentar em 49% a
capacidade de lotação no
verão e 21% no inverno. “Em
vez de três ou quatro arrobas
por hectare, obtidos no mé-
todo tradicional, com a inte-
gração é possível produzir 22
arrobas/hectare/ano, o que
equivale a 47 sacas de soja
por hectare”, acrescentou. 

Para o pecuarista que não
deseja se tornar agricultor, a
opção é buscar um bom par-
ceiro, que entenda do ramo,
recomendou Watanabe. 

PARCEIROS - Um modelo de
parceria foi apresentado, no
evento, por Eleandro Zanole,
da Cocamar em Altônia (PR).
De acordo com ele, não
adianta o pecuarista querer
explorar o agricultor, co-
brando um alto percentual de
arrendamento, pois não ha-

verá como seu parceiro in-
vestir na recuperação do solo.
Zanole estava ao lado do ge-
rente da Fazenda Colab, Wes-
ley Oliveira, e do arrenda-
tário, Alex Piveta. Entre ou-
tros aspectos, conforme expli-
cou Zanole, o produtor fez o
plantio direto da soja sem
mexer no solo e ambos divi-
diram os custos com aplica-
ção de calcário. E, enquanto

o arrendatário entrou com as
sementes, o proprietário for-
neceu os herbicidas, que fo-
ram aplicados pelo parceiro.
“É uma parceria ganha-
ganha que precisa ser inte-
ressante para ambos os la-
dos”, comentou, completan-
do: “o mais interessante para
o pecuarista não é a soja,
mas ter um pasto recupe-
rado”.
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A propriedade estará sempre com
pastagens de qualidade, com solos
recuperados, sem erosões, rica em
matéria orgânica e contribuindo
para a melhoria do meio ambiente
em diversas situações"

CARLOS VIACAVA, presidente
do Grupo CV 

Se o pecuarista
tradicional não
repensar o modelo
do seu negócio,
não vai conseguir
se sustentar”

RENATO WATANABE,
coordenador técnico
de ILPF na Cocamar 

A integração proporciona
benefícios e ganhos mútuos,
uma vez que se baseiam
na diversificação e na
intensificação sustentável
do uso de recursos” 

LUIZ ADRIANO MAIA
CORDEIRO, Embrapa

Carlos Viacava, ao
centro, com André
Longen, gerente da
Cocamar/Presidente

Prudente, Willian
Marchió, coordenador
da Rede ILPF, Renato

Watanabe, coordenador
de ILPF na cooperativa

e Diogo Rojas, agrônomo
da unidade de Presidente

Prudente





ILPF 
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• A pecuária com integração contribui para o meio
ambiente e para atenuar mudanças climáticas,
combatendo a diversificação.

• Pastos bem manejados, com maior lotação, contribuem
para a preservação dos solos e sequestro de carbono. 

• Redução significativa de metano por quilo de
animal vivo, de 76 para 47 gramas.

• Fim das erosões. 

• Solos com cobertura permanente ajudam na elevação
da matéria orgânica, redução de umidade e redução
da temperatura.

• A melhoria ambiental, trazida em mais e melhor alimentação,  
permite a expressão integral dos esforços do melhoramento
genético que se vê inibido, sem nutrição adequada.

1,011

57%

12%
é o teor médio
de argila dos

solos das fazendas
do grupo

294
Kg, por cabeça, foi o ganho de peso obtido,

em média, pelas bezerras do grupo, 
que passaram para a estação de monta
com a idade de 10 a 14 meses, resultando

em 367 crias a mais em 2016

700
animais, aproximadamente, foi o

aumento do rebanho bovino no período
de 31 de dezembro de 2013 a 31 de
dezembro de 2015, saltando de
4.434 para 5.107 unidades

hectares foram 
cultivados com
soja na safra
2015/16, a um

custo de 40 sacas
em média por
hectare e uma
produtividade
média de 48,8
sacas/hectare

foi o aumento
do faturamento
do grupo entre

dezembro de 2013
a dezembro de 2015,
graças a implantação

de sistemas
integrados

Os números do Grupo Carlos
Viacava (CV), com a Integração 

BENEFÍCIOS AMBIENTAIS,ECONÔMICOS E SOCIAIS DA ILPF
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Eleandro Zanole, da Cocamar, com produtores
Alex Piveta e Wesley Oliveira  

Produtor Giácomo Di Raimo e filho Giácomo Júnior, de Cruzália (SP),
com a agrônoma Letícia Ferreira e o gerente Gustavo Severiano

Lideranças de Palmital (SP) com o produtor Eduardo Pereira de Carvalho Grupo com produtores de vários municípios da região de Umuarama (PR)

ILPF 
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O
turismo rural vem
avançando como al-
ternativa de renda
no campo. No Estado

de São Paulo, por exemplo,
um dos mais avançados no
segmento, já existem cerca
de 800 propriedades rurais
que oferecem atividades de
turismo, segundo apontam
dados da Companhia Pau-
lista de Eventos e Turismo,
órgão vinculado à Secretaria
de Turismo. 

De acordo com João Pache-
co Neto, presidente da Câ-
mara Setorial de Lazer e Tu-

rismo no Meio Rural de São
Paulo, a primeira dica para o
produtor que deseja envere-
dar pelo turismo rural é criar
um produto. “Não basta so-
mente ter a fazenda”, afirma
Pacheco. Segundo ele, o pro-
dutor pode escolher entre tu-
rismo histórico, gastronômi-
co, pedagógico, de experiên-
cia, como, por exemplo, co-
lha e pague, entre outros for-
matos. 

COM CAUTELA - Pacheco
orienta o produtor a começar
devagar, experi-
mentando a via-

TURISMO 

Apenas ter a propriedade não basta: é
preciso criar um produto e se distinguir
por um diferencial; são várias as opções

Receber visitantes pode se
tornar opção de renda no campo

Fachada da propriedade da família Kimura, em Maringá, que foi
transformada em Memorial e está aberta à visitação 



Diante da crise, do dólar
alto e da instabilidade econô-
mica, os destinos nacionais
têm sido vistos pela maior
parte dos brasileiros que cos-
tumam viajar, como a opção
mais econômica. 

O diretor da CVC Maringá,
Bruno Quilici, concorda, mas
ressalta que mesmo com as
dificuldades do momento,
uma viagem ao exterior ain-
da pode ser um bom negócio.
Basta escolher os destinos
certos.

“O roteiro internacional
voltou. O mês de julho foi
muito bom nesse sentido, ha-
vendo vendas também para
outubro e dezembro”, comen-
ta Quilici, afirmando que a
Europa é a oportunidade do

momento. A explicação: a co-
tação do euro está próxima
do dólar (cerca de 10% mais
caro), o que faz a região ser
vantajosa para o turista.
“Paris acaba ficando mais ba-
rato do que Miami”, comenta
o empresário.

DESTINOS - O diretor da CVC
aposta em várias opções de
destinos internacionais. Além
de Itália, França, Portugal e
Espanha, na União Europeia,
sugere ainda Punta Cana (Re-
pública Dominicana) e Can-
cun (México), no Caribe;
Dubai (Emirados Árabes), na
Ásia; Egito, na África; e
Argentina (El Calafate e
Ushuaia), Chile (Santiago e
Atacama), Colômbia (San An-
drés e Cartagena), Peru (Lima
e Machu Picchu), na América

Latina. E até mesmo a Fló-
rida, Las Vegas e Nova York,
nos Estados Unidos.

“O cliente que viaja ao ex-
terior estava inseguro e, por-

tanto é preciso trabalhar com
o que é certeiro. Vamos fazer
o simples porque isso é o que
sempre dá certo. Quando o
dólar estava mais baixo, tí-
nhamos liberdade para arris-

car mais e explorar outros
destinos. Mas, nos momentos
de dificuldades econômicas,
o cliente quer ter 100% de
certeza das escolhas e não
pode errar ”, orienta.

Tudo o que foi possível
preservar, ao longo das dé-
cadas, a família Kimura o
fez com especial cuidado e
capricho. E, quem visita a
propriedade, que era espe-
cializada na produção de
café e foi aberta em 1947,
tem a oportunidade de fa-
zer uma viagem pelo tempo
e conhecer não apenas uma
síntese da trajetória fami-
liar, mas aprofundar-se no
conhecimento histórico da
própria agricultura regio-
nal.

Aprazível e interessante
para pessoas de todas as ida-
des, o local é repleto de relí-
quias e fica a poucos quilô-
metros do Aeroporto Regio-
nal de Maringá, podendo ser
acessado também pelo dis-
trito de Floriano. Se o grupo
tiver ao menos 12 visitantes,
é possível encomendar o al-
moço ou o café da tarde.

As visitas devem ser
agendadas pelo tel. (44) 9841-
1016 ou 3224-1752, com Ro-
sângela.
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TURISMO

Acima, velha tulha de café do Memorial Kimura e, embaixo, uma das casas da propriedade

bilidade do pro-
duto criado, mes-

mo, porque, segundo ele,
esse início não exige um in-
vestimento grandioso. De
acordo com o presidente da
Câmara Setorial, é possível,
por exemplo, criar um pro-
duto simples, que envolva a
“contação de história da fa-
zenda”, com um café da tar-
de, para grupos da “melhor
idade”. 

O presidente da Câmara
Setorial conta, ainda, que
conhece exemplos de fazen-
das produtoras de café em

que o turismo rural contri-
buiu para valorizar o pro-
duto agrícola da propriedade.
“Em um dos casos, o proprie-
tário criou um produto, no
qual ele mostra todas as eta-
pas de produção do café. Este
tipo de experiência mexe
com as pessoas, tem certo
poder emocional, e ao final
do roteiro, o turista chega até
a pagar a mais pelo café
pronto que levará para casa.”
Segundo Pacheco, este é um
exemplo, que um dos pontos
mais importantes é olhar o
turismo rural com perspec-
tiva de marketing. 

Viagem no tempo 

Oportunidades em roteiros internacionais
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TURISMO

Infraestrutura completa 
e interação com a natureza 
O paraíso é logo ali. Eleito pelos usuários do Trip Advi-

sor um dos melhores resorts do Brasil para famílias, o
Termas de Jurema proporciona completa infraestrutura
de lazer e interação com a natureza. Há diversões para
todas as idades, desde spa de relaxamento, parque aquá-
tico com águas naturalmente quentes, passeios ecológicos,
shows, dentre várias outras atrações, o que inclui o banho
de lama negra sulfurosa, rica em propriedades medicinais.
Extraída de fonte própria, possui características antissép-
ticas que esfolia a pele de forma suave, hidratando e, ao
mesmo tempo, deixando os cabelos mais macios. 

ÁGUAS QUENTES - As várias fontes termais existentes
dentro da propriedade [de mais de 340 hectares] abaste-
cem o parque aquático com águas quentes a 42 ºC e tor-
nam os banhos agradáveis e relaxantes mesmo no
inverno. Altamente potável e rica em sulfato – que impede
a proliferação de fungos – a água do complexo possui vá-
rias indicações terapêuticas. Passeios a cavalo, pedalinhos,
trilhas, horto de ervas medicinais, atividades monitoradas
para as crianças, adega e chimarródromo, também estão
entre as atrações. 

Ao todo, são 188 acomodações distribuídas em oito ca-
tegorias. Reconhecido pela qualidade de sua gastronomia,
o Termas de Jurema oferece ao hóspede, incluso nas diá-
rias, o regime de pensão completa (café da manhã, almoço
e jantar). 

A preservação também faz parte da rotina dentro do par-
que. Pioneiro na adoção de programas repovoamento de
rios, reflorestamento de matas ciliares, reciclagem de lixo

e tratamento de esgoto, é reconhecido por órgãos ambien-
tas como exemplo nessas práticas. 

SERVIÇO – Localizado às margens da BR-487 (km 327,5),
em Iretama (PR), a 135km de Maringá e a 230 de Lon-
drina, o Termas de Jurema tem acesso rodoviário fácil e
aéreo por meio dos aeroportos dessas duas cidades. 

Maragogi é o lugar Ideal para 
curtir mar calmo, piscinas 
naturais, sol e sossego
Ao chegar na paradisíaca

Maragogi, no norte do Ala-
goas, o visitante entenderá o
por que a região ser conhe-
cida como Caribe Brasileiro.
O mar calmo e praticamente
transparente, os coqueiros ao
vento e as famosas piscinas
naturais formam o cenário
perfeito para aproveitar as fé-
rias com tranquilidade. O des-
tino, localizado a duas horas
de carro de Recife e Maceió,
costuma ser procurado para
viagens com crianças. 

Maragogi passou de povo-
ado para vila e, mais tarde,
se tornou munícipio, sem dei-
xar de lado o clima rústico e
a harmonia com a natureza -
as praias não sofreram prati-
camente nenhuma interven-
ção do homem. São mais de
20 quilômetros de praias ao
sul e ao norte de Maragogi e
é impossível não descansar
diante desse cenário paradi-
síaco.

QUANDO IR - Há sol em Ma-

ragogi na maior parte do
ano. No verão as temperatu-
ras alcançam facilmente os
30°C. Entre abril e agosto há
maior probabilidade de cho-
ver, mas ainda assim é pos-
sível aproveitar bem o mar
e a piscina. 

As Galés de Maragogi, fa-
moso conjunto de piscinas
naturais a 6 km da costa,
são a grande atração local.
As formações podem ser vi-
sitadas durante a maré

baixa – o que não ocorre
todos os dias; é aconselhável
se informar nas pousadas.

Catamarãs partem cheios
de turistas que anseiam ob-
servar peixinhos coloridos
nadando entre os recifes. As
águas azuis de Maragogi
formam outras piscinas na-
turais, como as de Taocas e
Barreira de Peroba (tão
belas quanto as Galés, mas
menos explora-
das).

Termas de Jurema:
várias fontes termais
existentes dentro da

propriedade abastecem
o parque aquático com

águas a 42ºC
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TURISMO 

As Galés de Maragogi,
famoso conjunto de
piscinas naturais a
6 km da costa,
são a grande
atração local 
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TURISMO

Terra Santa, um passeio inesquecível
Todos os anos milhares de pessoas viajam para a Terra

Santa (Israel) para conhecer os lugares onde Jesus Cristo
viveu. A Domus Viagens Operadora de Turismo, sediada
em Curitiba, é uma empresa especializada neste tipo de
viagem. A chegada acontece em Tel Aviv onde é visitada
Jope, local da passagem de Jonas e a visão dos animais
impuros, por Pedro. Ao norte, os atrativos são o Monte
Carmelo, a cova de Elias e a Galiléia, onde se deu a maior
parte dos milagres de Cristo.

VISITAS - Na viagem ainda se conhece o local da anun-
ciação em Nazaré e o sim de Maria, Canaã, Monte das Boa
Aventuranças, Cafarnaum (a casa de Pedro), Tabgha (local
onde houve a multiplicação dos pães e peixes), fazer um
passeio de barco pelo Mar da Galiléia, local de batismo no
Rio Jordão. Também, no roteiro, o Monte da Transfigura-
ção, Jericó “Monte das Tentações e Kunram”, Fortaleza
de Massada, Jerusalém, Monte das Oliveiras, Igreja do
Getsêmani, o Monte Sião, túmulo do Rei Davi, igreja de
São Pedro em Galicantu e a casa de Caifás. Por fim, Belém,
a Via Sacra e o Santo Sepulcro.

QUANDO - De acordo com o sócio-diretor da Domus, Pedro
Kempe, não há restrições de idade para esta viagem. Uma
dica é evitar os meses de julho e agosto, quando a tempe-
ratura beira os 40 ºC, ao passo que em dezembro e janeiro

faz muito frio. O ideal são os meses de março, maio, se-
tembro e novembro. Segundo ele, nove dias e nove noites
são suficientes. 

INFORMAÇÕES - Os voos saem de Guarulhos ou Rio de
Janeiro, com destino a um país de conexão. Israel não
exige visto para brasileiros. Vacinas também não são
obrigatórias, mas é recomendado que se atualize a car-
teirinha para viagens internacionais. A língua oficial é
o árabe e o hebraico, mas todos falam inglês e o comér-
cio consegue atender facilmente aos brasileiros. A moeda
oficial, o shekel, tem valor quase igual ao real. No co-
mércio são aceitos dólares e euros, mas para taxi e shop-
ping o ideal é fazer câmbio. A moeda recomendada para
levar é o dólar.

GASTOS - O preço das refeições (almoço) varia de US$ 15
a 20 por pessoa. Já a água custa em média US$ 1 a garrafa
de 500 ml e a taça de vinho, nos hotéis, não menos de
US$ 5. A Domus oferece nos pacotes o café e o jantar em
estilo buffet e, ainda, um almoço típico no Mar da Galiléia,
o "Peixe de Pedro".

Os períodos sugeridos para fazer a viagem até Israel são
os meses de março, maio, setembro e novembro, quando
a temperatura está amena. 



A
pós uma disparada
nos custos de pro-
dução, inflados pelo
dólar valorizado an-

te o real, a nova safra 2016/17
no Brasil tende a ser marcada
por uma queda nos gastos
com as lavouras, pelo menos
em termos reais, levando-se
em conta a inflação. Se as pro-
jeções anuais se confirmarem,
será a primeira vez em cinco
anos que os custos da oleagi-

nosa recuam, empurrados
não apenas pelo arrefecimen-
to do câmbio, mas também
pela queda nos preços dos fer-
tilizantes. 

Levantamento da consulto-
ria Céleres indica que o custo
operacional nominal para o
plantio de um hectare de soja
no país cairá 4,5% no novo
ciclo, para R$ 2.247 por hec-
tare. Em termos reais (defla-

cionado pelo IPCA de 8,86%
dos últimos 12 meses, período
que coincide com a véspera do
plantio), a queda é ainda
maior, de 12%, segundo indi-
cam cálculos do Valor Data, do
jornal Valor Econômico. De
acordo com a Céleres, os gas-
tos com o plantio de soja vin-
ham crescendo desde 2012/13. 

“O custo tende a cair princi-
palmente por conta de fatores
externos, O preço dos fertili-
zantes caiu muito no mercado
internacional, e isso acaba
sendo transferido para o mer-
cado interno”, explica Ander-
son Galvão, CEO da Céleres. 

O real mais forte ante o

dólar e o viés baixista das co-
tações internacionais, com a
expectativa de oferta global
abundante de soja, tendem a
levar a uma receita também
mais enxuta em 2016/17. 

“Nos últimos 30 a 40 dias,
a relação de troca [da soja
por insumos] já piorou com
a queda da soja. O real tam-
bém se valorizou no perío-
do, mas os insumos já fo-
ram comprados há meses
pelos produtores. A Céleres
calcula que a margem ope-
racional bruta da soja em
2016/17 ficará 5,5% abaixo
de 2015/16, em R$ 1.108 por
hectare, um nível ainda re-
munerador. 

AQUI - Na região da Cocamar,
que compreende as regiões
noroeste e norte do Paraná,
oeste de São Paulo e sudoeste
do Mato Grosso do Sul, devem
ser cultivados 725 mil hecta-
res com soja, praticamente a
mesma área do ano passado.
Os produtores vêm fazendo a
dessecação química da vege-
tação, como preparativo para
a semeadura, sendo que os
trabalhos devem iniciar após
o término do Vazio Sanitário
da Soja, em 15 de setembro.
Como já é tradição, os primei-
ros municípios da região da
cooperativa a semear a safra
devem ser Floresta, Ivatuba,
Maringá, Atalaia
e Iporã. 

SAFRA 2016/17

Fatores externos também contribuíram
para redução do custo que, na
comparação com o ciclo 2015/16,
deve ser 4,5% menor, em média 

Dólar baixa e ‘segura’
custo do plantio
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Colhido o milho de inverno,
produtores dessecam a

vegetação, preparando para o
início da semeadura da soja,
após o Vazio Sanitário, que
termina a 15 de setembro  
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SAFRA 2016/17

Dessecar, tratar sementes, adubar. 
Tudo de olho na produtividade 
Para se preparar e começar

bem a safra de verão 2016/17,
o produtor recorre a uma sé-
rie de insumos, entre os quais
dessecante, fertilizante, se-
mente, defensivos e outros,
além de algumas práticas con-
sideradas essenciais para o
aumento da produtividade.
Entre elas, a dessecação, o tra-
tamento de sementes e a adu-
bação. 

DESSECAÇÃO - Efetuada de
30 a 60 dias antes da semea-
dura, essa prática vai elimi-
nar total ou parcialmente as
ervas invasoras que compe-
tem com a soja. Em geral,
são feitas duas aplicações, o
que depende da forma de ma-
nejo. Com uma roça limpa, é
menor a possibilidade de sur-
girem ervas durante a fase
de desenvolvimento da la-
voura.  

TRATAMENTO DE SEMEN-
TES –Há sementes que já são
fornecidas com tratamento in-
dustrial. Mas para os produto-
res que preferem fazê-lo na
propriedade, são empregados
defensivos como inseticidas e
fungicidas, incluindo enraiza-
dores, aminoácidos e regula-
dores de crescimento e de
nutrição. O tratamento é indis-
pensável para proteger as se-
mentes e garantir o impulso
inicial do desenvolvimento da
cultura. 

ADUBAÇÃO – O investimento
na produtividade requer todo
o cuidado com a adubação da
lavoura, devendo o produtor
adotar a prática regular de
fazer análise prévia para co-
nhecer, de maneira precisa, as
necessidades do solo. Segundo
o gerente comercial de Fertili-
zantes da Cocamar, Fausto Jo-
sé Piovan, há empresas forne-
cedoras que apresentam pro-
dutos diferenciados nessa li-
nha. Por exemplo: algumas
oferecem a mistura NPK (ni-
trogênio, fósforo e potássio) no
próprio grano, o que facilita e
traz vantagens ao agricultor.
A aquisição de cada elemento
em separado para misturar
na propriedade, pode não ga-

rantir a mesma distribuição, o
equilíbrio, o aproveitamento,
a uniformidade e – claro – a
produtividade, em compara-
ção ao uso de granos que já
contêm os três elementos.

“Às vezes o produtor analisa
apenas o preço e pensa em
economizar, mas o adubo é
um insumo que, tecnicamente,
vai dar a resposta de acordo
com a aplicação”, afirma Pio-
van. “Tentar reduzir o custo
cortando o fertilizante é sem-
pre um mau negócio”, ressalta. 

Ao conhecer a necessidade
do solo, de acordo com o resul-
tado da análise, e utilizar pro-
dutos diferenciados, o agricul-

tor terá mais eficiência e pro-
dutividade. “Apenas cortar cus-
tos pode acabar saindo caro lá
na frente”, menciona Piovan,
reiterando que o fertilizante
tem uma relação técnica inte-
ressante: “Se não for feita uma
boa interpretação da análise
do solo e uma recomendação
técnica adequada, ele poderá
fazer dosagens erradas e, com
isso, jogar dinheiro fora”.

DEFICIÊNCIA - O gerente dá
outro exemplo: 98% dos solos
agricultáveis do Paraná apre-
sentam, em maior ou menor
grau, deficiência de enxofre,
um ingrediente fundamental.
“Se o agricultor comprar pro-
dutos de baixa qualidade, com

menos enxofre, certamente
não terá a resposta que es-
pera.” No que refere a aduba-
ção, o que contribui para a
produtividade é o equilíbrio
entre os elementos. Ele ob-
serva que, como cooperativa,
a função da Cocamar é fazer
com que o cooperado ganhe
dinheiro. Para isso, deixa
claro: a cooperativa procura
trabalhar com os principais e
os mais reconhecidos fornece-
dores do mercado, que têm
credibilidade e oferecem ga-
rantias técnicas. E finaliza,
com uma recomendação: “Nun-
ca compre de terceiros, é im-
portante investir em insumos
que tenham proce-
dência”. 

“Tentar reduzir custos cortando o fertilizante é sempre um mau negócio”, afirma o gerente comercial de Fertilizantes,
Fausto José Piovan. Tratar sementes garante o impulso inicial para o desenvolvimento da cultura 
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SAFRA 2016/17

Preocupação com a 
qualidade da semente
deve estar sempre 
em primeiro lugar 
A qualidade da semente é

o ponto de partida para que
os produtores obtenham o
melhor resultado em suas la-
vouras. Como o plantio da
safra de verão 2016/17 co-
meça em setembro, tudo está
sendo feito na Cocamar para
que os cooperados tenham
um insumo de acordo com os
padrões ideais de germina-
ção e vigor. 

Prevendo que este seria
um ano de falta de sementes
no mercado, a cooperativa
antecipou-se e, ainda em mar-
ço, promoveu sua tradicional
campanha de vendas de in-
sumos para a safra de verão
2016/17, possibilitando que
os produtores pudessem fa-
zer o planejamento de suas
safras, com as cultivares pre-
feridas.  

A Cocamar fez a aquisição
do insumo certificado, que é
fornecido com laudo da em-
presa sementeira. Mesmo as-
sim, para aferir a qualidade,
logo que as sementes forem

distribuídas às unidades ope-
racionais, a orientação é que
sejam feitos canteiros para
teste de germinação ou que
amostras do insumo sejam
enviadas para análise. Além
do vigor, o ideal é que a se-
mente apresente, ao menos,
80% de índice de germina-
ção.  

O gerente comercial de Se-
mentes da cooperativa, Ge-
raldo Amarildo Ganaza, ex-
plica que a logística para que
as sementes possam ser pro-
duzidas e cheguem em con-
dições ideais aos produtores,
inicia um ano antes. De
acordo com ele, as empresas
sementeiras precisam, natu-
ralmente, se planejar com
bastante antecedência: “a se-
mente de soja, por exemplo,
que será utilizada na safra do
próximo ano, vai começar a
ser cultivada agora em se-
tembro”.

De acordo com Ganaza, pa-
ra se assegurar, a Cocamar
se utiliza de 20 Unidades

Básicas de Sementes (UBS),
distribuídas em várias re-
giões, para a produção do in-
sumo que irá fornecer aos
cooperados. “Temos uma
preocupação muito grande
com a qualidade, pois sabe-
mos que o produtor confia
na cooperativa e que a se-
mente é a base do seu negó-
cio”, acrescenta. 

A orientação do gerente é
que o produtor se preocupe
sempre, também, com a qua-
lidade e a procedência das

sementes que utiliza e
tenha, ainda, o cuidado de
fazer testes de germinação
em sua propriedade. “Ad-
quirir sementes sem pro-
cedência é um tiro no es-
curo”, adverte. Ao comprar
o insumo de origem não
confiável, o agricultor pode
ter uma produtividade mui-
to aquém de suas expectati-
vas e ele ainda poderá en-
frentar problemas com a fis-
calização. 

“Estamos em um ano de

falta de sementes no mer-
cado em geral, devido aos
problemas climáticos regis-
trados na safra 2015/16”,
lembra Ganaza, mencio-
nando que, como agravante
adicional do clima adverso,
houve perda de qualidade.
“A Cocamar se antecipou e
preparou-se para atender às
demandas de seus coopera-
dos, segundo os volumes
que necessitam, utilizando
todos os critérios para asse-
gurar a desejável qualidade
do insumo”, conclui.  

Prevendo que este seria um ano de falta de sementes
no mercado, a cooperativa antecipou-se e, ainda em
março, promoveu sua tradicional campanha de vendas
de insumos para a safra de verão 2016/17, possibilitando
que os produtores pudessem fazer o planejamento de
suas safras, com as cultivares preferidas. Na foto, o
gerente comercial de Sementes, Geraldo Amarildo Ganaza  





O desmantelamento de um
grupo especializado em ofer-
tar defensivos agrícolas de
origem ilícita, recentemente
em Maringá, chama atenção
para um tema que tem sido
recorrente. Pensando estar
fazendo um bom negócio, há
produtores que aceitam fazer
aquisições junto a esse co-
mércio paralelo, certamente
sem se dar conta dos riscos
a que ficam expostos.  

A legislação é clara. De
acordo com o Artigo 180 do
Código Penal Brasileiro, ad-
quirir, receber, transportar,
conduzir ou ocultar em pro-
veito próprio ou alheio, coisa
que sabe ser produto de cri-
me, caracteriza receptação,
ocasionando ao infrator pena
de reclusão de um a quatro
anos e multa. A pena se
aplica tanto ao comerciante
quanto ao agricultor que o
adquire. 

DESCONFIAR - Quando a di-
ferença de preço de um

mesmo produto, oferecido
pelo mercado, é muito
grande, o produtor tem que
desconfiar. Da mesma forma,
é preciso ficar atento para
não entrar em uma situação
embaraçosa se o comerciante
oferecer o produto sem a ne-
cessidade de nota fiscal.
Além do risco de estar com-
prando um insumo que pode
ter sido fruto de subtração, é
preciso considerar também,
a possibilidade de o produto
ser falsificado. 

SEM EFEITO - No interior de
São Paulo tem havido, nos
últimos meses o desmantela-
mento de grupos especializa-
dos em falsificação de defen-
sivos. Em alguns casos, o
produtor que se arrisca a
comprar pode estar levando
apenas líquido colorido que
não terá efeito algum sobre
sua lavoura. Informações
não oficiais sugerem que
95% dos produtos que não
apresentam eficiência, se-
riam falsificados. 

LARANJA - Em 2014, co-
merciantes ofereceram inse-
ticida a alguns produtores
de laranja, na região da Co-
camar, por metade do preço
cotado na cooperativa. Na
safra, quando estes foram
entregar sua colheita na in-
dústria de suco de laranja
em Paranavaí, constatou-se
na amostra dos frutos a pre-
sença de resíduos de Car-
bendazin, justamente um
fungicida que a legislação
americana proíbe a presen-
ça de resíduos do mesmo no
suco. Em resumo: eles utili-
zaram um produto impró-
prio para aplicação nos po-
mares e não puderam entre-

gar sua colheita na indús-
tria. 

SEGURANÇA - Não pode
brincar em serviço, é preciso
ter fornecedor confiável e res-
paldo técnico. No caso da Co-
camar, todas as empresas
que integram o seu leque de
fornecedores oferecem ga-
rantia e respaldo técnico da
eficiência de seus produtos.
As companhias investem
altas somas em pesquisa e
no desenvolvimento de molé-
culas que podem demorar
muitos anos até o registro,
gerando soluções que aju-
dam os agricultores a terem
mais resultados em seus ne-

gócios. Em todas as suas uni-
dades, a cooperativa conta
com equipe técnica prepa-
rada para prestar orientação
aos produtores. 

DENUNCIE - A orientação da
Cocamar é que, se desconfiar
de um produto ou da atitude
de um comerciante que esteja
oferecendo condições muito
vantajosas em relação à con-
corrência, o agricultor faça
uma denúncia. Todas as em-
presas têm estampado nas
embalagens de seus produ-
tos, o número do telefone
0800. Nesse caso, o denun-
ciante entra em contato, sem
que seja preciso se identificar. 

INSUMOS

Comprar defensivos de origem 
Ilícita pode colocar o 
produtor em má situação 

“Com uma área limpa, é menor a possibilidade de surgirem
ervas durante a fase de desenvolvimento da lavoura, evitando
a competição por nutrientes, água e luminosidade ”, comenta o
gerente comercial de Defensivos, Tiago Henrique Palaro  

Cuidados devem ser tomados
para começar bem a safra 
Para se preparar e começar

bem a safra de verão 2016/17,
o produtor recorre a uma
série de insumos, entre os
quais defensivos, fertilizante,
semente, e outros, além de al-
gumas práticas consideradas
essenciais para o aumento da
produtividade. Entre elas, a
dessecação, o tratamento de

sementes e a adubação. 

DESSECAÇÃO - Efetuada de
30 a 60 dias antes da semea-
dura, essa prática vai elimi-
nar total ou parcialmente as
ervas invasoras que compe-
tem com a soja. Em geral, são
feitas duas aplicações, o que
depende da forma de manejo.

“Com uma área limpa, é
menor a possibilidade de
surgirem ervas durante a
fase de desenvolvimento da
lavoura, evitando a compe-
tição por nutrientes, água e
luminosidade ”, comenta o
gerente comercial de Defen-
sivos, Tiago Henrique Pa-
laro .  

60 |  Jo rna l  de  Serv iço  Cocamar  |   Agos to  2016



O
Brasil é um paraíso
para os aficionados
da pesca. O que não
faltam são opções

para todos os gostos, distri-
buídas pelo país. Os mais
procurados e famosos estão
localizados no Pantanal, re-
gião de Porto Murtinho e
Corumbá, cidades do Mato
Grosso do Sul banhadas
pelo Rio Paraguai. São luga-
res muito procurados de-
vido às chalanas e a grande
diversidade de peixes, den-
tre os quais pacu, dourado,
pintado e cachara. O que

dizer então da região de
Barcelos, no coração da
Amazônia, o berço do gran-
de tucunaré açu, servida
pelo Rio Negro? 

Se o objetivo é fisgar tu-
cunarés, uma alternativa é
visitar o Lago do Peixe An-
gical, no Tocantins, conhe-
cido por ser o santuário do
tucunaré azul, formado pelo
represamento dos rios Ma-
ranhão e Paranã, que ba-
nha os municípios de Pei-
xe, São Salva-
dor do Tocantins

São inúmeras as opções para
quem gosta de ir longe ou ficar
por aqui mesmo, na região

Pescaria
61 |  Jo rna l  de  Serv iço  Cocamar  |  Agos to  2016 

Os melhores lugares para pescar



PESCARIA
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e Paranã. Neste
local também é

possível capturar  cachara,
bicuda, pacu, corvina, bar-
bado, Jaú, pirarara, cacho-
rra larga e jacundá. 

PARANÁ - Para quem não
deseja viajar tanto, aqui
mesmo no Paraná há locais
para fisgar exemplares das
mais diversas espécies. Um
dos mais procurados é o mu-
nicípio de Querência do Nor-
te, situado no noroeste do
Paraná, onde ficam o Porto

18, Porto Natal e Porto Basí-
lio. Todas as semanas esses
lugares recebem pescadores,
que vêm ao encalço de dou-
rados, piaparas, pacus e ou-
tros peixes do Rio Paraná.

Ali perto estão o Porto
Rico e o Porto São José, que
também oferecem opções de
lazer como prainha, restau-
rantes e parque aquático.
“Santo Inácio, Santa Inês e
Itaguajé também são bons
locais para quem gosta de
pescar o tucunaré e a cor-

vina, espécies encontradas
com facilidade em Alvorada
do Sul, Primeiro de Maio e
Ibiaci”, informa Gustavo Ja-
cometto Bertolini, gerente da
empresa Pesca & Mania.
“Nos rios do Paraná é pre-
ciso usar carretilhas com
maior capacidade de linhas
e varas mais firmes com
pontas finas para pesca apoi-
tada no caso de piapara,
pacus e piaus. Na rodada é
indicado que se use uma
linha mais grossa e varas de
pontas mais grossas para

captura de dourados, barba-
dos, pintados e jaús”, acres-
centa. 

O QUE USAR - Segundo ele,
nas represas é indicado que
se utilize um material bem
mais leve, com menos linha.
“No caso do tucunaré, se ar-
remessa a isca o dia todo,
enquanto que para pegar
corvina, se pesca soltando a
linha debaixo do barco”, ex-
plica Bertolini, destacando
que os torneios de pesca
também têm atraído um

grande número de amantes
da pesca. “São competições
muito importantes para a di-
vulgação da pesca esportiva,
que tem como objetivo pre-
servar as espécies. Esses
torneios também são positi-
vos para a economia das ci-
dades onde são realizados,
pois aquecem o comércio de
uma forma geral, lotando
hotéis, bares e restaurantes.
E servem, também, para se
fortalecer amizades, troca de
experiências e desfrutar das
belas paisagens naturais”.

Acima, o exuberante
tucunaré açu, que se
pode capturar em
regiões brasileiras
mais distantes, como
a Amazônia. No noroeste
do Paraná, Porto Rico
(ao lado) é uma das
sugestões, por oferecer
várias alternativas em
pesca e infraestrutura
de serviços e lazer  





Dois moleques resolve-
ram sacanear um dos pes-
cadores mais mentirosos
de sua cidade. Aproveita-
ram enquanto ele cochi-
lava ao lado de sua vara
com a isca lançada no rio,
amarraram um tatu no
anzol e jogaram o bicho
dentro d' água:
- Seu Zé, acorda, tem peixe
na linha!
O velho pescador puxou

a isca com o tatu fisgado,
sem demonstrar a menor
surpresa.
Então os garotos disse-

ram:
- Tá vendo só, seu Zé? De-
pois o pessoal diz que o
senhor é mentiroso. Nós
somos testemunhas de que
o senhor pescou um tatu!
O homem não pensou

duas vezes e respondeu:
- Isso não é nada. Esse aí
já é o quinto, só hoje!

O tatu 

O acidente e a rã faceira 

Histórias que “aconteceram 
mesmo”, segundo pescadores
O que não têm faltado nas

edições do Jornal Cocamar
são histórias de pescadores.
Um número grande de leito-
res da coluna aprecia, co-
menta, se diverte com as
narrativas e manda também
as suas, afirmando que tudo
é real. “Aconteceu assim
mesmo”, eles dizem.  

A pesca consolida amiza-
des, descontrai. São brinca-
deiras sadias e experiências
entre companheiros que,
compartilhadas, se tornam
inesquecíveis. O objetivo
deste espaço é que os pesca-
dores contem os seus “cau-
sos”. 

A CARPA - O cooperado Ma-
noel Agostinetti, de Primeiro
de Maio, lembra o que se
passou com ele. O primeiro
relato se deu às margens da
represa de Capivara. “Meu
cunhado tinha uma horta
irrigada e, na oportunidade
fomos dar uma olhada no
motor do equipamento. Con-
forme a gente foi chegando
perto, escutamos um ba-
rulho na água”, começa ele,
criando expectativa. Pensa-
ram tratar-se de uma capi-
vara, mas quando foram se

aproximando, perceberam
que algo se mexia em uma
moita de aguapé, dessas tra-
zidas pelo vento. Suspense.
“Você não vai acreditar o
que estava enroscado nela”,
desafia o produtor. Segundo
ele, era uma carpa das gran-
des, que  estava só com o
lombo de fora. “Mais que de-
pressa entramos na água e
a pegamos. Foi preciso uma
carriola pra levar o peixe,
que pesava 26 quilos. “Pra
fazer graça, levamos uma
vara bem pequena e disse-
mos pra todo mundo que
tinha sido fisgado com ela”,
sorri. 

TEM MAIS - Os “causos” de
seu Manoel, mais conhecido
na região como Nino da
Barra Bonita, não param por
ai. “Em outra ocasião, eu e o
cunhado estávamos pescan-
do de rodada no Rio Parana-
panema, quando deu certo
de eu pegar um peixe
grande. Ferrei o bicho forte
e estava trazendo. Mas,
perto do barco, a linha estou-
rou”, conta. Só que a história
não termina aí. 

Minutos depois, eles vol-
taram a subir o rio e já

vinham descendo outra vez,
quando se aproximaram do
local onde o peixe havia sido
perdido. Então, o cunhado
percebeu ter ferrado um
bem grande. “Vocês não vão
acreditar”, desafiou nova-
mente, explicando: “Ele fis-
gou o mesmo peixe que eu
havia perdido momentos
antes e, o mais engraçado,
pelas costas. Isso tudo sem
contar que minha chum-
bada e anzol ainda estavam
na boca do bicho”. Essa his-
tória ele explica que ainda
não havia contado para nin-
guém: “seria, mesmo difícil
de acreditar”, reconhece. 

A BOTA - Mas a melhor de

todas as histórias, Manoel
Agostinetti deixou para o
final. “Certo dia eu estava
pescando aqui na Represa
Capivara, quando senti um
puxão forte. A fisgada foi
imediata. Pela dificuldade
em trazer o bicho, sabia
que não era pequeno”, diz
ele, fazendo o maior sus-
pense de novo.  “Quando o
anzol foi se aproximando
do barco, vi algo muito es-
tranho, bem diferente”, con-
tinua. Em resumo: ele havia
capturado uma bota sete lé-
guas. E, quando foi ver,
havia uma traíra de quase
2 quilos dentro... Bom, seu
Manoel, essa realmente me-
rece um troféu. 

Outro caso vem de Alvorada do Sul, município vi-
zinho. Quem conta é o cooperado Avelino Macaslhusk,
mais conhecido na região como Vila. Ele já adianta que
foi um grande susto, mas o assunto não tem nada a ver
com peixe. Vila foi pescar com um amigo e, na ocasião,
estava utilizando chumbada grande. “Quando fui arre-
messar o anzol, a chumbada bateu na cabeça do amigo
e ele desmaiou, caindo dentro do barco. Por sorte não
aconteceu nada de grave”, acrescenta, com alívio. Ape-
nas um acidente. Nessa, dá para acreditar. 

Mas tem mais um. Vila e o amigo estavam pes-
cando no barranco, quando uma rã pulou sobre este
último. Mais do que depressa, os dois a capturaram
para ser usada como isca. Já estava meio escuro e
não dava para ver direito, segundo o produtor, mas
ambos tiveram uma surpresa. Certo tempo depois de
iscar a rã, ele foi dar uma olhada. Daí, constataram
que o bichinho não estava mais lá e, sim, no alto de
uma pequena árvore próxima, toda faceira. Essa tam-
bém merece um troféu!
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PESCARIA

ZAP ZAP - Se você tem uma história
interessante sobre pesca, ou uma foto curiosa,
envie pelo Whatsapp, no tel. (44) 9824-1858.

Ao lado, detalhe da
Represa de Capivara,

local também de
“causos” muito

estranhos 





A
Unicampo (Cooperativa
de Trabalho dos Profissio-
nais de Agronomia), se-
diada em Maringá, vai

ganhar em breve uma nova sede,
com 1.600 m2 de área no térreo e
na sobreloja do Edifício Portal de
Rochdale, localizado na Rua San-
tos Dumont, centro da cidade. A
construção do edifício de 16 pavi-
mentos, executada em parceria
com uma construtora, está em an-
damento e a parte que cabe à coo-
perativa tem previsão de ser en-
tregue no inicio de 2018. 

O gerente geral da Unicampo, José
Willame da Silva, explica que, exce-
tuando o térreo e a sobreloja, o imó-
vel será residencial, com 64 apar-
tamentos que estão sendo comercia-
lizados. “Com esta nova sede, tere-
mos um local para receber os clien-
tes e cooperados com mais conforto

e comodidade, e oferecer melhores
condições de trabalho aos colabora-
dores”, diz, acrescentando que ha-
verá, também, um ambiente bem
estruturado para a realização de reu-
niões e eventos. 

A COOPERATIVA - Fundada em
1992, a Unicampo está presente em
praticamente todo o Brasil. São
mais de 1,5 mil profissionais coope-
rados prestando apoio a produtores
rurais, cooperativas, empresas
agroquímicas, instituições financei-
ras e seguradoras. Atualmente, a
cooperativa ocupa 13 salas do Edi-
fício Transamérica, também no cen-
tro. De acordo com Willame, após a
mudança para a nova sede, as
salas, que são próprias, vão ser alu-
gadas e os recursos destinados ao
Fundo de Assistência Técnica Edu-
cacional e Social (FATES), cuja fina-
lidade é investir na formação téc-

nica, educacional e em benefícios
para os cooperados e colaboradores.

OPORTUNIDADE – Aos investidores
e também às famílias que preten-
dem residir no centro da cidade, o
Edifício é uma oportunidade. Locali-
zado em região das mais valoriza-
das, fica próximo de supermercados,
lojas de departamentos, clínicas,
hospitais, colégios e universidades.
O imóvel está sendo erguido na parte
alta da Rua Santos Dumont, entre as
Avenidas Cidade de Leiria e Parigot
de Souza. A construção, pelo sistema
de condomínio fechado, é realizada
a preço de custo, o que traz mais se-
gurança ao investidor.  

DETALHES - O prédio terá quatro
apartamentos por andar (73 m2),
com 1 vaga de garagem, 1 suíte, 1
dormitório, sala de estar/jantar, va-
randa, copa/cozinha, banheiro social

e lavanderia. A área de lazer oferece
piscinas adulto e infantil, churras-
queiras, cinema, brinquedoteca, es-
paço fitness, playground, sala de
jogos e salão de festas. 

O NOME – A denominação Rochdale
foi inspirada na cidade inglesa de
mesmo nome, localizada na região
de Manchester, noroeste do país,
conhecida por ser o berço do coope-
rativismo. O embrião do sistema sur-
giu em 1844, quando foram ins-
tituídos os fundamentos, princípios
morais e de conduta do cooperati-
vismo, da forma como são pratica-
dos até os dias de hoje. 

SERVIÇO – Mais informações sobre
o Edifício Portal de Rochdale podem
ser acessadas na construtora Theo-
dorado Imóveis, tel. (44) 4009-2000,
Av. XV de Novembro, 696 - Maringá
(PR). (Cleber França) 
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IMÓVEL 

Em área nobre da cidade, obra executada em parceria com uma construtora terá 16 pavimentos,
dos quais o térreo e a sobreloja, de propriedade da cooperativa, serão entregues no início de 2018

Com construção em andamento, 
edifício no centro de Maringá
será a nova sede da Unicampo 

O Paraná vai resgatar o
programa de conservação
de solos e água que tornou
o Estado referência nacional
e internacional nessa área
no final da década de 1980.
No dia 29/08, o governador
Beto Richa e o secretário da
Agricultura e Abastecimen-
to, Norberto Ortigara, assi-
naram o decreto que institui
o Programa Integrado de
Conservação de Solo e Água
do Paraná. Com o apoio da
iniciativa privada, o progra-
ma busca a mobilização e
conscientização de todos os

produtores rurais paranaen-
ses para que cumpram com
suas obrigações de cuidar e
preservar o solo e a água. A
iniciativa também atende os
Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável (ODS), da
Organização das Nações
Unidas (ONU), adotados pe-
lo Governo do Paraná.

Durante a assinatura do
decreto, Richa ressaltou que
as fortes chuvas que atingi-
ram o Paraná no ano pas-
sado acarretaram graves
consequências aos municí-

pios, causando problemas
nas lavouras e nas estradas.
“Já fizemos um  programa
para a reconstrução das ro-
dovias afetadas pelas chu-
vas. Agora investimos na
conservação do solo, para
evitar problemas maiores
de erosão que afetem a agri-
cultura”, disse.

TRÊS FRENTES - O progra-
ma está sendo estruturado
para ser executado em três
frentes: capacitação, pes-
quisa e estímulo de boas
práticas com os agricultores.

“Será um alerta ao produtor
de que ele deve plantar e
gerar renda com a ativida-
de, mas não pode descuidar
do uso correto do solo e da

água para manter a fertili-
dade natural de nosso Es-
tado para as gerações futu-
ras”, afirmou o secretário
Norberto Ortigara.

Governo lança programa de 
conservação de solos e água 

PARANÁ





A boa oferta disponível e
os ganhos de competitivi-
dade derivados da forte
desvalorização do real, so-
bretudo no primeiro trimes-
tre, levaram a soja bra-
sileira a registrar patamar
recorde de participação nas
importações da China nos
primeiros sete meses do
ano. 

Do total de 46,3 milhões
de toneladas compradas pe-
los chineses no exterior no
período – 3,8% mais que de
janeiro a julho de 2015 -,
26,8 milhões foram origi-
nadas do Brasil, um au-
mento de 19,9% na com-
paração, de acordo com
dados do serviço alfandegá-
rio do país asiático. A fatia
brasileira no volume acu-
mulado, portanto, chegou a
57,9%. 

Enquanto isso, os outros
dois tradicionais fornecedo-
res do grão para o mercado
chinês perderam espaço. As
importações desde os EUA
alcançaram 15,8 milhões de
toneladas de janeiro a julho,
7,2% menos que em igual in-

tervalo do ano passado, e re-
presentaram 34% do total.
Já as compras chinesas de
soja argentina somaram 2,5
milhões de toneladas, 29,1%
abaixo dos primeiros sete
meses de 2015 e volume
equivalente a 5,4% do bolo. 

Soja brasileira domina 
mercado chinês
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A ferrugem ocasiona da-
nos a implementos, maqui-
nários e demais estruturas,
como galpões, silos, portei-
ras, ferramentas e estrutu-
ras metálicas em geral.

Para enfrentar o proble-
ma, tem crescido no País o
uso do TF7 Convertedor de
Ferrugem, produto a base
de água e de fácil aplicação,

que age sobre oxidação e
converte a ferrugem em
fundo para pintura. A aplica-
ção pode ser feita com pin-
cel, trincha ou pistola de
pintura, rendendo de 8 a 12
metros quadrados por litro. 

Para isso, orienta-se esco-
var a peça enferrujada para
remover cascas, bolhas ou a
camada de ferrugem super-

ficial e aplicar uma demão
de TF7, aguardar 30 minutos
e aplicar a segunda demão.
Em duas horas, será inter-
rompido o processo de oxi-
dação, transformando toda
aquela ferrugem em uma
película preta, que já é base
para pintura e pode receber
qualquer tinta própria para
metal a base de solventes.

Em resumo, não é neces-
sário lixar a ferrugem, nem
utilizar um primer ou zar-
cão, o que gera economia no
material e na mão de obra.
Sem levar em conta que
isso evita a "poeira de ferru-
gem" resultante do lixa-
mento, que é tóxica.TF7 tem
também a ação mais rápida
que os concorrentes, que de-
moram até 48 horas para
secar e não são a base de
água. 

Solução para o
controle da ferrugem 

No dia 18 de agosto o
Brasil comemorou o Dia
Nacional do Campo Limpo.
O país é líder mundial no
ranking de reciclagem de
embalagens vazias de de-
fensivos agrícolas. De
acordo com o Instituto Na-
cional de Processamento
de Embalagens Vazias
(inpEV), somente no ano
passado, 45,5 mil tonela-
das de embalagens vazias
tiveram destino ambiental-
mente correto por meio do
Sistema Campo Limpo
(SCL), montante que repre-
senta 94% do total das em-
balagens primárias comer-
cializadas em 2015. Para se
ter uma ideia, o Brasil está
na frente de países como a

França, com a reciclagem
de 77% de suas embala-
gens e também do Cana-
dá, com 73%. Os Estados
Unidos vêm em 9º lugar,
com 33%.

O ramo agropecuário no
Brasil compreende um uni-
verso de mais de 1,5 mil
cooperativas e quase um
milhão de cooperados. Das
111 centrais de recebimento
de embalagens pelo país,
5% delas são gerenciadas
por cooperativas. No Pa-
raná, estado que possui al-
gumas das maiores e mais
fortes cooperativas agríco-
las do país, o trabalho da
Coamo é destaque nacio-
nal. 

Brasil lidera ranking 
de reciclagem de 
embalagens vazias de
defensivos agrícolas
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O
Paraná conta com
353 mil imóveis ru-
rais inseridos no Ca-
dastro Ambiental Ru-

ral (CAR), o que significa que
foram registrados no Sistema
Nacional de Cadastro Am-
biental Rural (Sicar) 95% dos
imóveis, que representam
94% da área passível de ca-
dastro em todo o Estado.

Os números foram apresen-
tados pelo Instituto Ambien-
tal do Paraná (IAP) no dia 17
de agosto, em reunião com di-
retores e técnicos da institui-
ção e do Instituto das Águas.
Durante o encontro, houve o
compartilhados os dados e in-
formações referentes aos dois
anos de CAR no Paraná.

No Estado, o cadastramen-

to dos imóveis envolveu as
secretarias da Agricultura e
do Abastecimento e do Meio
Ambiente e Recursos Hídri-
cos, o Instituto Ambiental do
Paraná (IAP), Instituto Flores-
tal do Paraná (IFPR) e a Ema-
ter. Também foram parceiros
o Sistema Ocepar, a Federa-
ção da Agricultura do Estado
do Paraná (Faep), a Federa-
ção dos Trabalhadores na
Agricultura do Estado do Pa-
raná (Fetaep), a Associação
Paranaense de Empresas de
Base Florestal (Apre) e a Fe-
deração das Indústrias do Es-
tado do Paraná (Fiep).

SUCESSO - "O relatório mos-
tra o sucesso do trabalho de
incentivo realizado junto a en-
tidades de classe e sindicatos
rurais para garantir que nin-

guém perdesse os benefícios
previstos em lei, além de es-
clarecer como os cadastros
devem ser feitos”, explica o
presidente do IAP, Luiz Tarcí-
sio Mossato Pinto.

A reunião também serviu
para apresentar propostas pa-
ra a integração dos dados do
CAR ao Sistema de Gestão
Ambiental (SGA) utilizado pe-
lo IAP no licenciamento am-
biental, para otimizar o moni-
toramento no Estado.

"Queremos proporcionar
condições para que os pro-
prietários rurais possam re-
gularizar as áreas frente à
legislação ambiental vigente
e, assim, acompanhar a res-
tauração e a conservação dos
remanescentes florestais por
imóvel rural", conta Mariese
Cargnin Muchailh, diretora
de Restauração e Monitora-
mento Florestal do IAP.

INFORMAÇÕES - Obrigatório
para todos os imóveis rurais,
o CAR possibilita a integra-
ção das informações ambien-

tais de todo o País e é consti-
tuído por uma base de dados
estratégica, com o intuito de
controlar, monitorar e comba-
ter o desmatamento das flo-
restas e demais formas de
vegetação nativa do Brasil.
Também é usado como ferra-
menta de planejamento am-
biental e econômico dos imó-
veis rurais.

Com o uso dos sistemas, es-
pera-se melhorar o monitora-
mento das áreas remanes-
centes florestais por meio de
técnicas de geoespacialização,
que usam imagens de satéli-
tes para mapear as reservas
e propriedades em todo o Es-
tado. "Para os novos licencia-
mentos, vamos integrar os
dados do CAR e o sistema de
gestão do IAP, de forma que
possamos acompanhar inclu-
sive os Projetos de Recompo-
sição de Áreas Degradadas",
explica a diretora.

SERVIÇO - Os relatórios são
emitidos pelo Serviço Flores-
tal e estão disponíveis no site
www.florestal.gov.br.
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AMBIENTE

Estado já conta com
353 mil imóveis
rurais inser idos

no cadastramento

Informações foram divulgadas no
último dia 17, em reunião que serviu
também para apresentar propostas
para a integração dos dados do CAR
ao Sistema de Gestão Ambiental (SGA)

No Paraná, segundo o IAP, 
95% dos imóveis rurais
já estão inseridos no CAR

Os imóveis que não fizeram
o CAR poderão ser cadastra-
dos no sistema, que estará
sempre em funcionamento
para novos cadastros e retifi-
cações no caso de venda ou
nos casos de desmembramen-
tos ou unificações dos imóveis.

Assim como o imposto de
renda, o CAR é uma informa-
ção declaratória e de responsa-
bilidade dos proprietários/pos-
seiros rurais, que poderão fa-
zer o cadastro diretamente no
site www.car.gov.br.

O prazo final para realizar o
cadastramento das proprieda-
des rurais vai até 31 de dezem-
bro de 2017. Após essa data, os
cadastros poderão ser realiza-
dos no sistema, porém, com a
perda de alguns benefícios,
como a possibilidade de conti-
nuar utilizando áreas consoli-
dadas, de computar Áreas de
Preservação Permanentes
com parte da Reserva Legal
do imóvel e para obter licencia-
mento ambiental.

Como fazer
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SUCESSÃO 

A
o decidir se aposentar, a maioria dos agricultores
opta por transferir o comando dos negócios aos her-
deiros. Muitas vezes, a mudança ocorre sem gran-
des problemas, com os filhos trazendo ideias novas

para a empresa, construída graças ao espírito empreendedor
e à dedicação dos pais. Mas também são comuns histórias
de transições mal conduzidas, que acabam gerando briga em
família, divisão dos negócios e até mesmo a quebra da em-
presa depois de algum tempo. 

Para tratar dessa questão, a Rede AgroServices conversou
com três especialistas no assunto: Cilotér Borges Iribarrem,
diretor da Consultoria Safras & Cifras; João Paulo Prado, da
MPrado Consultoria Empresarial, que inclusive oferece con-
sultoria em transição familiar por meio do Programa de Pon-
tos da Bayer; e Fábio Raimundi, da Pactum Consultoria. 

BUSCAR AJUDA ESPECIALIZADA - Muitos produto-
res conduzem o processo a partir de suas próprias
crenças e intuições. Pode dar certo. Mas, para uma

decisão tão importante, vale a mesma regra que se adota,
por exemplo, antes de aceitar a indicação de uma cirurgia:
buscar a opinião de especialistas. 

DEIXAR O FILHO VOAR - Não há nada errado em
não querer seguir a profissão ou assumir os negócios
do pai. Muitas vezes, porém, herdeiros de agricultores

optam por outro caminho não tanto por vontade ou vocação,
mas pela ilusão de que as profissões urbanas são mais inte-
ressantes. Para reduzir esse risco, é importante envolver os
filhos desde cedo nas atividades da fazenda, mostrando os
desafios, as oportunidades e a importância do agronegócio.
Também são comuns histórias de filhos que iniciam a vida
profissional em empresas urbanas, ganham experiência de
vida e passam a perceber as vantagens de dar continuidade
ao empreendimento familiar já constituído. 

TREINAR AS HABILIDADES DE LIDERANÇA - Di-
plomas em áreas relacionadas ao negócio represen-
tam uma etapa importante na preparação do sucessor.

Mas, para assumir o comando, é necessário acumular expe-
riência e saber liderar – um dom que muita gente não tem
naturalmente. Para desenvolver essa habilidade, é recomen-
dável a contratação de um consultor especializado. Outra al-
ternativa é o filho atuar em outras fazendas antes de assumir
os negócios da família. 

ENSINAR OS FILHOS A COOPERAR - Quando a su-
cessão envolve mais de um filho, um problema
comum é a falta de experiência, inclusive dos pais,

com o compartilhamento de poder. Muitas empresas termi-
nam na segunda geração porque a sociedade foi imposta
pelos pais, e não escolhida. Para dar certo, é importante es-
timular a cooperação entre os irmãos desde a infância e en-
siná-los que a divergência pode ser até uma vantagem na
sociedade, desde que encaminhada com respeito. 

ESTABELECER AS REGRAS - Em qualquer socie-
dade, é fundamental estabelecer as regras que irão
orientar a conduta e o relacionamento entre as partes.

Alguns dos principais pontos: distribuição de lucros, estru-
tura gerencial, os direitos e deveres de cada um. Cerca de
60% dos rompimentos ocorrem por falta de regras, comuni-
cação e confiança entre os sócios. 

DAR AUTONOMIA - Patriarcas de negócios rurais
costumam ser centralizadores. Quando trazem os fi-
lhos para trabalhar com eles, têm dificuldade em de-

legar poder e continuam tomando as decisões importantes.
Esse comportamento inibe a iniciativa e o aprendizado. 

A HORA CERTA - Aos 60, 65 anos, muitos produto-
res se sentem no auge. Mas é comum que, nessa
idade, tenham um ou mais filhos que já estudaram,

acumularam experiência e estejam prontos para assumir o
comando. O ideal é que o filho assuma o comando em torno
dos 35 anos. O herdeiro terá muita energia para empreender
e poderá contar com os conselhos dos pais quando precisar. 

E DEPOIS? - O que o pai deve fazer depois de passar
o bastão? A resposta, claro, varia conforme as condi-
ções e os interesses de cada um. Mas os especialistas

afirmam que o futuro do fundador também deve fazer parte
do plano de sucessão. Dependendo da estrutura do negócio,
a família pode criar um conselho, e o fundador assumir a
presidência ou outra função. Ele pode também dedicar sua
experiência e energia a outras atividades, como a participa-
ção em cooperativas ou associações de classe. 

Muitas vezes, quando o pai decide se aposentar, a mudança ocorre sem grandes problemas. Mas também

são comuns as histórias de transição mal conduzidas. POR GABRIELA D’ANDREA, DA REDE AGROSERVICES

Filho, a fazenda é sua 

1)

2)

3)

4)

5)
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Diplomas em áreas
relacionadas ao

negócio representam 
uma etapa importante

na preparação do
sucessor. Mas, para
assumir o comando,

é necessário acumular
experiência. Atuar
em outras fazendas
antes de assumir os
negócios da família

também pode ser útil 





A
s aplicações de de-
fensivos nos poma-
res de citros com
turbo pulverizador,

utilizando um volume único
de calda, sem considerar ou-
tros fatores, pode comprome-
ter a eficiência. De acordo
com a orientação de especia-
listas, é preciso levar em con-
ta, também, aspectos como o
alvo a ser atingido, as carac-
terísticas do produto, as regu-

lagens e calibrações da má-
quina ou o momento da apli-
cação e também as condições
ambientais.

Devido a pressão e os volu-
mes de aplicação elevados, as
perdas podem variar de 30%
a 70% do produto aplicado.
Segundo os engenheiros agrô-
nomos Sérgio Villela Lemos e
Paulo Francisco Maraus, da
unidade da Cocamar em Pa-

ranavaí, noroeste do Estado,
não é necessário visualizar a
calda escorrendo sobre a co-
pa, como se preconiza tradi-
cionalmente entre os produ-
tores. 

CONTROLE EFICAZ - “O pro-
duto que efetivamente con-
trola a praga, doença ou
planta daninha, é aquele que
atinge o alvo. Quanto menor
a diferença entre o volume

aplicado e o que atingiu o
alvo, maior a economia na
aplicação e mais eficiente e
econômico se torna o trata-
mento fitossanitário”, explica
Lemos. Ele ressalta que “o
controle eficaz depende do vo-
lume aplicado, mas também
da forma como a calda (mis-
tura de defensivo e água) é
distribuída sobre a superfície
das plantas”.

Com base em resultados de
pesquisas realizadas pelo
Fundecitrus (Fundo de Defesa
da Citricultura) e o IAC (Insti-
tuto Agronômico de Campi-
nas), a equipe técnica da Co-

camar tem preconizado a re-
dução do volume de calda nas
pulverizações. “É uma tendên-
cia na citricultura que dimi-
nui significativamente o cus-
to, o consumo de água e au-
menta o rendimento operacio-
nal, protegendo ainda mais o
meio ambiente. Muitos citri-
cultores paulistas vêm utili-
zando e obtendo maior êxito
no controle fitossanitário”,
acrescenta Lemos.

DICAS - Maraus salienta que
para garantir uma boa cober-
tura, o produtor tem que le-
var em conta o tamanho de
planta, a deriva, o tamanho
de gota, a densidade da copa,
a forma e o volume de planta,
o volume d’água pulverizado,
a velocidade de deslocamento
do pulverizador, o vento, o
tipo de equipamento, o vo-
lume e a velocidade de saída
de ar do pulverizador, a dis-
tância do pulverizador até o
alvo e a combinação de bicos
no pulverizador em relação à
planta.

“Os maiores prejuízos nas
pulverizações são causados
por aplicações inadequadas.
As perdas são associadas, na
maioria dos casos, ao escorri-
mento de gotas muito gros-
sas, deriva ou a evaporação
de gotas muito fi-
nas”, adverte. 
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ORIENTAÇÃO 

Aplicações inadequadas
ocasionam perda de
produto e prejuízo
ao produtor

Menos água na pulverização
traz mais eficiência e economia
Com base em pesquisas realizadas pela Fundecitrus e o
IAC, a Cocamar recomenda a redução do volume de calda
em aplicações de defensivos no pomar. POR MARLY AIRES 





Para validar os resultados
obtidos com a redução do vo-
lume de calda nas pulveriza-
ções de controle de pragas e
doenças, a equipe técnica da
Cocamar realizou no mês de
junho um experimento no
pomar da produtora Elaine
Mari Shiozaki, em Guairaçá,
região de Paranavaí, para o
controle do ácaro da falsa fer-
rugem.

O experimento foi feito em
talhões da variedade pera
sobre porta enxerto limão
cravo, com índice de ácaro da
ferrugem acima de 90%. Fo-
ram feitos quatro tratamen-
tos com duas repetições cada
– testemunha, convencional,
usando baixa vazão com
dose normal e baixa vazão
com dose do produto corri-
gida.

O objetivo do trabalho foi
comparar a cobertura e o con-
trole da praga, trabalhando
com bicos convencionais e
bicos que possibilitem ade-
quar vazões mais baixas,
adequando a dose do pro-
duto. Também foi avaliada a
redução do insumo, do diesel
e a economia de água nos tra-
tamentos sugeridos.

IDEAL - Os melhores resulta-

dos foram obtidos com as
pulverizações que apresenta-
ram  baixa vazão e dose nor-
mal do produto, que se
mostrou eficiente tanto nos
aspectos de cobertura e con-
trole do ácaro da falsa ferru-
gem, como no aspecto eco-
nômico. Segundo os técnicos,
houve uma economia de in-
sumo e de água de 41% e de
12% de óleo diesel, com ren-
dimento operacional bem su-
perior. 

As pulverizações foram rea-

lizadas utilizando turbo-ato-
mizador Jacto Arbus 4000,
com pressão de trabalho de
150 lbs/pol2. No tratamento
convencional usou-se ramal
especial com bicos 3 e difuso-
res 25; bicos 4 e difusores 25
e 45; e bicos 5 e difusores 45
(bilateral). Já nos tratamentos
de baixa vazão, foi empre-
gado ramal especial com bi-
cos 4 e difusores 25 (bila-
teral). As dosagens e os bicos
sugeridos foram calculados
segundo a metodologia da cu-
bicagem de plantas.
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ORIENTAÇÃO 

Os pesquisadores que co-
ordenam o trabalho empre-
gado como base para a re-
comendação da Cocamar,
Marcelo Scapin, da Funde-
citrus, e Hamilton Ramos,
do IAC, sugerem uma no-
va forma de cálculo e ade-
quação do volume de calda
conhecida como cubicagem
de plantas, padronizando a
linguagem e a forma de
calcular a mesma nas pul-
verizações.

O cálculo do volume de
copa é feito pela multiplica-

ção da altura das plantas
pelo diâmetro da copa no
sentido entre plantas (espa-
çamento entre plantas) e
pelo diâmetro da copa no
sentido entre linhas (pro-
fundidade). 

E em vez de utilizar co-
mo medida para cálculo
do volume de água litros
por hectare (l/ha), passar
a calcular em mililitros
por me-tro cúbico (ml/m3).
“Fica mais fácil de enten-
der e dar precisão às do-
ses necessárias para cada

tipo de controle (praga ou
doença), pois em volume
de calda por hectare
(l/ha), temos uma grande
variação entre tamanho e
número de plantas”, ex-
plica o agrônomo Paulo
Maraus.

Além de trabalhar com a
dimensão da copa, busca-
se melhor distribuição da
calda, aumentando o nú-
mero de bicos do pulveri-
zador e ajustando veloci-
dade e pressão do turbo-
atomizador.

Uma nova forma de cálculo

Um dos objetivos é obter melhor distribuição da calda 

Experimento no Paraná valida resultados

O controle eficaz depende do
volume aplicado, mas também
da forma como a calda (mistura
de defensivo e água) é distribuída
sobre a superfície das plantas”

SÉRGIO VILLELA LEMOS, engenheiro
agrônomo da Cocamar/Paranavaí 





A
dotar práticas socio-
ambientais sustentá-
veis na produção de
laranja têm trazido

benefícios aos citricultores li-
gados à Cocamar. Além de se
adequar à legislação traba-
lhista e cuidar do meio am-
biente, eles melhoram a pro-
dução e recebem prêmios pela
exportação do suco obtido
com as suas frutas, de acordo
com o Projeto de Desenvolvi-
mento do Comércio Justo, ge-
renciado pela Fairtrade Label-
ling Organization Internatio-
nal (Flo). A cooperativa é cer-
tificada desde 1999 pela Flo,
sendo que o programa foi re-
estruturado há alguns anos. 

Comércio justo (em inglês
fair trade) é um dos pilares da
sustentabilidade econômica e
ecológica. Trata-se de um mo-
vimento social e uma modali-
dade de comércio internacio-
nal que busca o estabeleci-
mento de preços justos, bem
como de padrões sociais e am-
bientais equilibrados nas ca-
deias produtivas, promovendo
o encontro de produtores res-
ponsáveis com consumidores
éticos. 

TODOS GANHAM - “Não só o
produtor de laranja é benefi-

ciado, mas também quem
trabalha na colheita”, pontua
o produtor Luiz Antonio Ge-
novês, de Floraí. Ele e o ir-
mão, Geraldo Aparecido, pos-
suem 12 mil plantas em 34
hectares, onde obtiveram
uma média nos últimos anos
de 3,2 caixas de 40,8 kg por
planta. Neste ano, devido a
problemas climáticos no pe-
ríodo de florada, com calor
excessivo e chuva de gra-
nizo, a produtividade será
menor e, segundo eles, de-
vem fechar ao redor de 2,5
caixas/planta. 

Em 2013, uma reportagem
publicada no Jornal de Serviço
Cocamar com Luiz Antônio,
um dos primeiros citricul-
tores da Cocamar a cumprir
às exigências do Comércio
Justo, foi divulgada em todo o
mundo pelo Sistema. 

RECOMPENSA - O suco é ex-
portado para o mercado euro-
peu e comercializado, no va-
rejo, com o selo Fair trade,
sendo que os consumidores
não se importam em pagar
um pouco mais por um pro-
duto de qualidade cujo pro-
cesso de elaboração não cau-
sou danos ao meio ambiente
e não explorou mão de obra
infantil. 

Os produtores da fruta rece-
bem um prêmio de US$ 200
por tonelada de suco de la-
ranja exportado. Este recurso
retorna para ser investido em
melhorias na produção e das
condições da propriedade,
meio ambiente e questões tra-
balhistas. Os recursos são ad-
ministrados pelo Instituto
Constâncio Pereira Dias

(ICPD), da própria Cocamar, e
são aplicados conforme plane-
jamento aprovado em assem-
bleia geral pelos produtores.
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COMÉRCIO JUSTO

Boas práticas
recompensam
Os citricultores do Sistema Fair trade, na região da Cocamar, recebem uma série de benefícios por
atenderem a um segmento de mercado em que o consumo ético está em primeiro lugar. POR MARLY AIRES 

Os irmãos Genovês, de
Floraí, assim como os de-
mais produtores, já foram
beneficiados com cursos de
capacitação, viagens técni-
cas, receberam equipamen-
tos de proteção individual,
maletas de primeiros so-
corros e mudas de laranja
para replantio em substitui-
ção às doentes, além de te-
rem à disposição um técnico
ambiental e de segurança,
para orientação e assistên-
cia.

Ambos receberam dois
depósitos de insumos feitos
de estrutura pré-moldada,
de 3m x 2m cada. Isso pos-
sibilitou a eles atender a le-
gislação na armazenagem
de produtos químicos. “Foi
uma ajuda e tanto. O que

tínhamos não era o ideal”,
conta Luiz. 

AJUDA DE CUSTO - Tam-
bém através do Comércio
Justo, os irmãos receberam
este ano uma ajuda de custo
na colheita de R$ 0,10 por
caixa de 40,8 kg. É uma
forma de incentivo aos pro-
dutores para que se ade-
quem às exigências da
legislação, de maneira a as-
segurar os direitos dos tra-
balhadores envolvidos na
colheita.  Um total de R$ 550
mil vai ser distribuído este
ano entre os citricultores que
comprovarem a utilização de
mão de obra formal. São,
atualmente, cerca de 400,
distribuídos pelas regiões
norte e noroeste
do Paraná. 

Benefícios e incentivo 

Não só o produtor de laranja
é beneficiado, mas também
quem trabalha na colheita”

LUIZ ANTONIO GENOVÊS, produtor de Floraí

Luiz Antônio é
produtor de laranja

no município
de Floraí 
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MAIS - Foram ce-
didos ainda, pelo

programa, quatro sanitários
químicos ao condomínio res-
ponsável pela contratação de
140 trabalhadores que fazem
a colheita na área dos irmãos
Genovês e de outros cinco
produtores de Floraí e Nova
Esperança. No ano passado,
os pequenos produtores tive-
ram direito, também, a um
complemento de preço, ad-
vindo do Comércio Justo, de
R$ 1,01 a mais por caixa de
laranja. 

Para participar do Comércio
Justo, o produtor deve aten-
der a uma série de requisitos,
entre os quais estar ajustado
à legislação ambiental e tra-
balhista, usar equipamentos
de proteção individual, não
aplicar produtos químicos
que não sejam recomendados
e garantir a segurança e as
condições adequadas de tra-
balho aos colhedores. Tudo é
fiscalizado pelo Instituto Cons-
tâncio Pereira Dias, por uma

auditoria externa e também
por uma auditoria do próprio
sistema Fairtrade. 

A ideia de um comércio
justo surgiu nos anos
1960 e ganhou corpo

em 1967, com a criação,
na Holanda, da Fair Trade

Organisatie. Dois anos
depois, foi inaugurada

a primeira loja de
comércio justo. O café
foi o primeiro produto
a seguir o padrão de
certificação desse tipo
de comércio, em 1988.

A experiência se espalhou
pela Europa e, no ano
seguinte, foi criada a

International Fair Trade
Association, que reúne

atualmente cerca de
300 organizações em
60 países. A Cocamar

é certificada desde 1999
a fornecer suco de
laranja para esse

segmento de mercado

COMÉRCIO JUSTO
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ESPAÇO SAÚDE
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O
exame sanguíneo de
PSA e o toque retal
de próstata são es-
senciais para o diag-

nóstico precoce do câncer,
ainda que o tema ainda en-
contre certo preconceito en-
tre os homens. Mas será que
esses exames são realmente
um bicho-de-sete-cabeças? De
acordo com os especialistas,
o exame físico, que deve ser
realizado em homens acima
de 40 anos, dura no máximo
15 segundos, é simples e in-
dolor.

EXAME ANUAL - "Atual-
mente, as chances de cura
do câncer de próstata são
enormes. A maioria dos ca-
sos que resulta em óbito está
relacionado a um diagnóstico
tardio aliado à agressividade
do tumor", explica o urolo-
gista José Francisco da Sil-

veira, de Maringá. "É a partir
do exame de toque, por
exemplo, que o urologista
pode analisar se a próstata
apresenta alguma irregulari-
dade", alerta. Em geral, o
câncer demora cerca de qua-
tro anos para se manifestar,
ou seja, o organismo leva
um certo tempo para dar si-
nais de que algo não vai
bem. Daí a importância de
fazer os exames preventivos
de PSA e toque retal uma
vez por ano. Portanto, quanto
mais cedo for identificada
uma anormalidade, maior a
chance de cura com o trata-
mento.

EXEMPLO – Enquanto as
mulheres já estão habitua-
das a realizar anualmente
os exames preventivos de
mama e colo de útero, com
foco no diagnóstico precoce

do câncer, alguns homens
ainda apresentam certa re-
sistência na hora de ir ao
médico. "As mulheres estão
anos na frente dos homens
nesse sentido, buscando a
prevenção. Alguns homens
ainda hesitam em se preve-

nir, embora a nova geração
já esteja mais consciente
dessa importância", diz o
especialista, alertando que
as complicações provenien-
tes de uma doença certa-
mente serão bem mais
desagradáveis.

Embora ainda exista algum
preconceito entre os homens,
prevenção é o melhor caminho
para identificar precocemente
a ocorrência da enfermidade

Se diagnosticado a tempo, 
câncer da próstata tem amplas
chances de tratamento e cura

De acordo com o urologista José Francisco da Silveira,
os homens devem estar focados no seu bem-estar:
"Quando o homem cuida da saúde, ele esquece qualquer
preconceito porque sabe que uma vida saudável é o que
realmente interessa".

Silveira esclarece que o exame físico possibilita infor-
mações sobre o volume, consistência, presença de irre-
gularidades, limites, sensibilidade e mobilidade da
próstata. "Se no exame de próstata identificamos alguma
área com maior consistência ou a presença de um pe-
queno nódulo (caroço), já é o suficiente para a indicação
de biópsia”, explica. Ele alerta ainda que os níveis san-
guíneos de PSA alterados são mais um fator de descon-
fiança para um possível diagnóstico do câncer.

Pense na sua saúde
No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os

homens (atrás apenas do câncer de pele não-melanoma). Em valores
absolutos, é o sexto tipo mais comum no mundo e o mais prevalente
em homens, representando cerca de 10% do total de cânceres. Sua taxa
de incidência é cerca de seis vezes maior nos países desenvolvidos em
comparação aos países em desenvolvimento. Segundo o Instituto Na-
cional do Câncer (Inca), a estimativa é que 61,2 mil casos sejam diag-
nosticados em 2016 no Brasil. 

Mais do que qualquer outro tipo, é considerado um câncer da terceira
idade, já que cerca de três quartos dos casos no mundo ocorrem a par-
tir dos 65 anos.

O segundo câncer mais 
comum entre os homens

Quando o homem
cuida da saúde,

ele esquece qualquer
preconceito porque sabe
que uma vida saudável

é o que realmente
interessa





EM DESTAQUE 

Para aquelas pessoas que
têm tem receio, trauma ou
distúrbios que impedem o iní-
cio ou continuidade de um
tratamento dentário, a técnica
de sedação consciente é a so-
lução, afirma Cristiane Yuri
Kohiyama Schutz, diretora
clínico e especialista em ci-
rurgia e traumatologia buco-
maxilo facial da Atlas Odon-
tologia, de Maringá.

Cristiane cita que há duas
formas de sedação. “Na con-
versa com o paciente é que o
cirurgião dentista define qual
a melhor recomendação”, ex-
plica.

Há 10 anos no mercado, a
Atlas Odontologia conta com
uma das maiores e mais
completas estruturas odonto-
lógica do Paraná. 

Atualmente, há uma série
de tratamentos disponíveis
para melhorar a estética dos
dentes e do sorriso. Desde
harmonizar todo o conjunto,
repor dentes perdidos, tratar
trabalhos antigos ou com es-
tética ruim, ou até mesmo re-
posicionar dentes desalinha-
dos, mudar formato e colora-
ção. “Após uma avaliação, o
profissional indica qual o me-
lhor atendimento para o pa-
ciente deixar mais bonito o
seu sorriso”, afirma Cristia-
ne.

Uma das novidades que
tem apresentado resultados
surpreendentes na área de
estética, segundo a especia-
lista, é a colocação de facetas
ou lentes de contato de porce-
lana, para melhorar o for-
mato e cor dos dentes. “Ape-

sar de ser um material fino e
delicado, é de alta durabili-
dade e resistência, se pacien-
te seguir as recomendações e
cuidados”, diz. 

As facetas de porcelana,

mais espessas, exigem o des-
gaste do dente para sua colo-
cação, mas permitem a alte-
ração do formato e da cor. Já
a lente, mais fina, é usada
para aumentar os dentes e fe-
char espaços entre estes. 
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Técnica de sedação consciente
acaba com o medo 
de quem vai ao dentista

Detalhe de colocação
de facetas e lentes

de contato: tecnologia
que deixam o sorriso

mais bonito  

Dobradiça rangendo, para-
fuso emperrado, placa elé-
trica com umidade, ferra-
mentas começando a enfer-
rujar e mais de 2 mil opções
de aplicação. Esse é o WD-
40, produto multiuso utili-
zado há mais de 60 anos,
vendido em cerca de 160 paí-
ses, em todos os continentes,
sendo a mesma lata azul e
amarela em todos eles.

Produzido inicialmente
sob encomenda para o Pro-
grama Espacial Americano,
WD-40 foi desenvolvido em
1953 com o objetivo de pro-
teger mísseis e foguetes da
ferrugem e umidade. Hoje
está presente em nove entre
10 casas americanas, sendo
conhecido como “O produto
da NASA”, com fama mun-

dial e eficácia comprovada.

Como não ataca plásticos,
borrachas, pinturas e ma-
deira, WD-40 pode ser apli-
cado em qualquer superfície
ou equipamento para lim-
peza e proteção de peças.
Também não conduz eletrici-
dade até 12.000 Volts, possi-
bilitando a aplicação em
contatos elétricos e placas
eletrônicas. Os polos de bate-
ria de carros, motos, tratores
e caminhões, assim como so-
lenoides, também podem ser
protegidos com ele.

Em embalagens de 100ml,
300ml, 500ml (com bico
FLEXTOP), Galão de 5L e
Balde de 18L, além de emba-
lagem não-aerossol, WD-40
ainda pode ser usado na in-

dústria, em casa, aviões, co-
lheitadeiras, ferramentas.
Evita ferrugem em peças
metálicas por mais de seis
meses e ainda elimina a
umidade que pode causar
mau-contato. 

Consumidores de todo o
mundo enviam dicas de uso
através dos websites da em-
presa. Algumas dicas curiosas
recebidas pela Central de Re-
lacionamento foram: tirar nó
de crina de cavalo, evitar bi-
cheira em casco de ovelhas,
remover adesivos, proteger
colheitadeiras, peças molha-
das, plantadeiras, trilhos e ro-
ldanas no celeiro, além, é cla-
ro, do carro e da caminhonete,
evitando, por exemplo, que in-
setos e barro grudem na lata-
ria e na grade.

WD-40, o produto da Nasa”: 
saiba mais sobre ele

Essas e mais dicas podem ser encontradas no site
WD40.com.br e napágina no Facebook
(facebook.com/WD40Brasil) e no perfil

no Instragam (@wd40brasil).

Informe Publicitário





EM DESTAQUE 
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Com o avanço da tecnologia
empregada nos aparelhos de
aquisição de imagens, a rea-
lização de cirurgias para fixa-
ção de implantes dentários é
uma realidade. Feita com o
auxílio da tomografia compu-
tadorizada, converte as ima-
gens através de softwares es-
pecíficos, possibilitando a ob-
tenção de protótipos e guias
cirúrgicos previamente plane-
jados. Com isso, os procedi-
mentos cirúrgicos para reabi-
litações protéticas se tornam
menos traumáticos e mais
previsíveis.

O implante dentário guiado,
mais conhecido como cirurgia
guiada por computador, per-
mite um melhor planejamen-
to e execução dos casos, com
otimização no pós-operatório
dos pacientes. Com essa téc-

nica, o procedimento é reali-
zado primeiro no computador,
através de uma tomografia
computadorizada da arcada
dentária do paciente.

“Através da cirurgia guiada
é possível fazer o planeja-
mento e o procedimento cirúr-
gico, quantos implantes serão
necessários, o tamanho e diâ-
metro de cada um deles”, ex-
plica o sócio proprietário do
Imppar Odontologia, doutor
Edilson José Ferreira. 

“A qualidade estética dos
implantes é um dos grandes
diferenciais da cirurgia guia-
da”, afirma o dentista. “Aliado
a isso, está o conforto para o
paciente, já que este procedi-
mento é mais seguro e menos
invasivo. Na cirurgia guiada
não há cortes, sendo assim, o

pós-operatório passa a ser
mais confortável e menos do-
lorido”, acrescenta.

“Com o planejamento per-
mitido pela cirurgia guiada, o

dentista determina como o
procedimento será feito e es-
colhe quais locais serão per-
furados”, diz Edilson, que
explica ainda que as maiores
vantagens desta cirurgia são

a redução do tempo cirúrgico,
a não necessidade de pontos,
planejamento integrado pró-
tese implante já no software
e uma recuperação mais rá-
pida e tranquila.

Planejar bem a cirurgia 
para colocar o implante

A economia e o reaproveita-
mento de água são preocupa-
ções crescentes. O tratamento
e o descarte responsável de
efluentes representam muito
mais do que uma necessidade
operacional, mas uma obriga-
ção socioambiental. A Resolu-
ção Conama 430 determina
que todos os efluentes gera-
dos por um empreendimento
devem respeitar as normas
ambientais de descarte.

A solução para a escassez
de água existe e pode tornar a
operação muito mais sustentá-
vel. Uma medida que começa
a ganhar adeptos no meio cor-
porativo, por ser ecologica-
mente correta, é o reúso de
água. Em alguns empreendi-
mentos, como centros comer-
ciais, condomínios residen-
ciais, universidades, indús-
trias e cooperativas, a prática,
começa a se tornar uma forte
tendência. 
A grande vantagem da uti-

lização da água de reúso é a

preservação da água potável,
que será usada somente para
consumo humano. Outras van-
tagens são proteção dos ma-
nanciais, menores demanda e
poluição do ambiente, além da
redução do volume de esgoto
descartado e otimização dos
custos. 

A água utilizada para gera-
ção de vapor, fundamental em
algumas linhas de produção
industrial, ou a usada em ba-
nheiros, paisagismo, lavagem
de pátios, frotas e peças, não
precisa ser nobre.

PROCESSOS -A tecnologia pa-
ra tratamento é definida a par-
tir da condição do efluente a
ser tratado e da qualidade ne-
cessária para reuso, conforme
orienta a equipe da Tratec -
Consultoria Ambiental e Tra-
tamento de Água. Quando pre-
cisa de uma água de menor
qualidade e o efluente é de
baixa carga, o processo pode
envolver apenas filtragem e

cloração. Em processos mais
nobres, há modelos sofistica-
dos e tecnologias altamente di-
fundidas.

Com o aumento da cons-
ciência sobre a escassez dos
recursos hídricos, a utilização
de água de reúso começou a
ser percebida como produto,

aponta. Isso ajuda algumas
companhias a serem reconhe-
cidas pela sustentabilidade. 

Criar projetos e recursos téc-
nicos que possibilitem um uso
racional da água e uma me-
nor geração de efluentes (lí-
quidos residuais lançados no
meio ambiente). 

Consultoria orienta sobre reuso de água 

A grande vantagem
de se investir no reúso

é a preservação da
água potável, que será
usada exclusivamente
para consumo humano.





Antes de iniciar a constru-
ção de uma piscina, é impor-
tante planejar. Evite períodos
de maior procura (verão) onde
a mão de obra fica mais con-
corrida e cara. Antecipar a
compra, da mesma forma, po-
de trazer condições mais favo-
ráveis.

Novas tecnologias e mate-
riais proporcionam melhor
aproveitamento do espaço, in-

cluindo a área destinada à
casa de máquinas, que além
de não harmonizar com o
ambiente, ocupa lugar na
área de lazer. Há opções de
piscinas que amenizam ou
até mesmo escondem este
equipamento. Em algumas, a
casa de máquinas já vem
acoplada à mesma (sistema
Plug and Play), gerando
menor tempo de execução da
obra e anulando riscos de

possíveis infiltrações, con-
forme explica o proprietário
da Pipeline Piscinas Marin-
gá, Hugo Sigaki. 

Segundo ele, além de beleza
e diversão, não se pode deixar
de lado a segurança, visando
a prevenção de acidentes. No

Paraná, uma lei sancionada no
ano passado determina quais
itens são obrigatórios em pis-
cinas de uso comum. 

DETALHES - As piscinas dei-
xaram de ser apenas mais
um item na área de lazer,
para assumir protagonismo,
com design arrojado, tecnolo-
gias e incorporando outros
itens, como o sistema de ilu-
minação com combinação de
várias cores. A adoção de bor-
das rebaixadas confere, tam-
bém, um acabamento ainda
melhor, harmonizando com o
ambiente.
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Construção da piscina 
requer planejamento

A Kawasaki Motores do Brasil
anuncia o lançamento oficial da mo-
tocicleta Kawasaki modelo KLX450R
2017, desenvolvida para rigorosas
competições off-road e já está dispo-
nível com o preço público sugerido
de R$ 32.990. É mais leve, rápida e
potente, com componentes inspirados
na tecnologia utilizada no modelo
KX450F. A relação de marchas foi
pensada para atender às especificida-
des das competições de enduro. Da
mesma forma, o motor foi ajustado

para otimizar a troca de marchas. O
conjunto de engrenagens e a caixa de
câmbio são compactas, permitindo
que o quadro seja mais estreito na re-
gião dos tornozelos do motociclista.

SERVIÇO - A Gp1 Motos, concessioná-
ria Kawasaki, se posiciona no mer-
cado de motocicletas há 8 anos. Em
Maringá está localizada na Av. Co-
lombo, 4921, fone (44) 3041-2673 e,
em Londrina, na Av. Higienópolis,
1479, fone (43) 3374-8200.

Em alta, a madeira
está sendo amplamente
utilizada na construção
de móveis e objetos de
arte e decoração. Desta-
que para a produção de
mesas, cadeiras, bancos,
casinhas de criança, es-
tantes, decks e pergola-
dos.

Isso tudo sem contar
que este tipo de material
é amplamente utilizado
na pecuária. “A procura
tem sido grande por pa-
lanques, lascas e réguas
para a edificação de cu-
rral”, comenta o proprie-
tário da Ypê Madeiras,
Murillo Santos Benassi.
“Este produto é bastante
aplicado na construção
dos telhados das casas
de alvenaria e edículas.

Comercializamos várias
espécies”.

Dentre as madeiras
lei, destaque para gara-
peira, cambará, ipê e cu-
maru. Isso sem contar as
de reflorestamento
(pinus e eucalipto). Os
produtos comercializa-
dos pela empresa são
todos com certificado de

origem e plano de ma-
nejo de extração. A ma-
deira é trazida de
Aripuanã, município lo-
calizado na região nor-
oeste do Mato Grosso.

SERVIÇO – A Ypê Ma-
deiras está localizada na
Rodovia Prefeito Sincler
Sambatti, número 9.202,
Tel. (44) 3222-0134.

Construções em madeira 
ganham espaço

Uma motocicleta que
“é pau pra toda obra”
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A produção de espuman-
tes no Brasil já supera os 18
milhões de litros, cerca de
23 milhões de garrafas ven-
didas/ano. Esse merca-do
envolve desde produtos na
faixa de R$ 14 a R$ 25, a
opções entre R$ 120 a R$
180. 

Considerada a bebida bra-
sileira de excelência no exte-
rior, o espumante é respon-
sável por 60% das medalhas
conquistadas pelo segmento
de vinhos brasileiros em con-
cursos internacionais. Até
2004, o país consumia ape-
nas 20% de espumantes na-
cionais e 80% eram  impor-
tados. Hoje, devido ao recon-
hecimento da qualidade, a
demanda por marcas brasi-
leiras domina cerca de 90%
do mercado interno.

DIFERENCIAIS - O Brasil é
considerado um dos melho-
res produtores de espuman-
tes do mundo. Tal conceito,
testado e avaliado em compe-
tições internacionais sobre a
bebida, se deve, entre outras
razões, por fatores como o
tipo de solo e o clima favorá-
vel das regiões onde são
plantadas e cultivadas as
uvas com as quais se produz
a bebida. São diferenciais,
uma vez que chove a quanti-
dade suficiente quando a uva
precisa de água e há sol no
período certo quando a
planta necessita de calor. O
país está entre os 15 maiores
produtores de espumantes do
mundo. É o sétimo, em quan-
tidade de litros, fora da Eu-
ropa. Para se ter ideia, em
2006 foram fabricados 7,7
milhões de litros; em 2015, a

quantidade subiu para 18,7
milhões.

No que diz respeito aos vi-
nhos nacionais como um to-
do, os números também são
positivos. O investimento em

campanhas do setor e a alta
do dólar contribuíram para o
aumento do consumo de vi-
nhos brasileiros em 2015. É o
que apontam os dados mais
recentes do Instituto Brasi-
leiro do Vinho (Ibravin), enti-

dade que representa os pro-
dutores de uva, suco, vinhos
e espumantes do Brasil. Com
sabor mais doce do que os ou-
tros espumantes, agrada aos
paladares de quem está come-
çando a apreciar a bebida. 

Espumantes nacionais são os
preferidos entre os brasileiros



Os alunos do curso de gra-
duação em agronomia da
Uningá passam a contar com
o núcleo experimental agro-
nômico integrado ao campus
da instituição. O cronograma
de implantação prevê o plan-
tio de 11 culturas durante o
ano, aulas práticas de silvicul-
tura, área apropriada para o
conhecimento prático de sis-
temas de irrigação, campos

de forragicultura, estudos
avançados sobre sericicul-
tura, além de estudos de ges-
tão ambiental. O programa da
graduação é completo, con-
templando também a opera-
ção de equipamentos para a
mecanização agrícola. 

OBRAS - Segundo o diretor
administrativo da Uningá,
Flávio Massayoshi Sato, to-

dos os equipamentos para a
estruturação do espaço já
foram adquiridos. As obras
do local devem ser concluí-
das em breve. Tal iniciativa
tem como objetivo oferecer
mais conforto, comodidade e
segurança aos alunos. A par-
tir de agora, as atividades prá-
ticas serão intercaladas entre
o núcleo experimental cam-
pus e a fazenda escola, locali-
zada próximo a Astorga. 

A ampliação contempla um
espaço a poucos metros do
campus, onde está sendo ins-
talada mais uma fazenda es-
cola, preparada para pesqui-
sa e experimentação acadê-
mica em estudos avançados
do curso de graduação de me-
dicina veterinária. Os alunos
em formação nesta área
serão beneficiados com a pro-

ximidade e terão aulas práti-
cas intercaladas entre a fa-
zenda escola de Maringá e a
fazenda escola próximo a
Guairaçá. 

Com 16 anos de fundação,
a Uningá, credenciada pela
Portaria Ministerial 776/16
como Centro Universitário
Ingá, desponta como uma das
mais importantes instituições
de ensino superior da região
noroeste do Paraná. Dispõe
de 25 cursos de graduação
nas áreas biológicas, exatas,
humanas e tecnológicas, com
aproximadamente 4.000 dis-
centes. A instituição também
oferece cursos de pós-gradua-
ção lato sensu em suas Uni-
dades Avançadas dispostas
estrategicamente em 49 cida-
des do país; e strito sensu
(mestrado) no campus. 

Universidade inaugura núcleo 
experimental agronômico

CIANORTE – No dia 16 de agosto, em
Cianorte, foi realizada uma reunião técnica
com os cooperados produtores de café, para

tratar de temas como fertilização (com a empresa
Heringer), tratamento fitossanitário (com a Dupont)
e assuntos gerais com o consultor Adenir Volpato,

o Gabarito, e o coordenador técnico de Culturas
Perenes, Robson Ferreira. O gerente da unidade,
Claudinei Donizete Marcondes, aproveitou para
discorrer sobre a campanha de insumos para a

cultura, seguro agrícola e contratos futuros  

SÃO JORGE DO IVAÍ – A Cocamar e a
empresa Dow AgroSciences promoveram no dia
16 de agosto uma palestra técnica no Country Club
da cidade, com a presença de 145 produtores, em
que o palestrante, prof. Donizete Aparecido Fornaroli,
tratou dos temas consórcio milho e braquiária, manejo
de solo (conservação e compactação) e manejo de
plantas daninhas de difícil controle. No evento, foi feita
referência, também, sobre o Diagnóstico Rápido da
Estrutura do Solo (DRES). O gerente da unidade da
cooperativa, Frederico João Altrão, agradeceu os
cooperados pelo prestigiamento, comentando que
“a busca pela informação é fator primordial para
o desenvolvimento”. 
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SABÁUDIA – A família Molinari
recepcionou dirigentes da Cocamar, que
entregaram a seus representantes um
quadro com a reportagem veiculada no

Jornal Cocamar, sobre a sua participação
na história regional

ÂNGULO – Um
quadro com o conteúdo
da reportagem sobre
a sua trajetória, foi
entregue também por
dirigentes à família
Turra, moradora em
Ângulo, onde
participou do
desbravamento
regional

ALVORADA –
A família Voltarelli, de

Alvorada do Sul, recebeu
dirigentes da Cocamar
para a entrega de um

quadro com a reportagem
publicada no Jornal

Cocamar, sobre a sua
história de pioneirismo

na região
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TAMARANA –
Dirigentes da Cocamar
estiveram também na
propriedade da família

Vicentin, em Apucarana,
para a entrega do quadro

com a reportagem
publicada no Jornal
Cocamar a respeito

de sua trajetória 

APUCARANA –
A reportagem da
família Fávaro, no
Jornal Cocamar,
também rendeu um
quadro que foi entregue
por dirigentes da
Cocamar a seus
representantes,
em Apucarana 

PARANAVAÍ –
A família Rohling

também recebeu, em
Paranavaí, representantes

da Cocamar para a
entrega de um quadro

com a reportagem
veiculada no Jornal
Cocamar, sobre a

sua história
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D
esde 2007, graças a
uma parceria entre
a Cocamar e a Em-
presa Brasileira de

Pesquisa Agropecuária (Em-
brapa) Oeste, sediada em
Dourados (MS), o consórcio
milho x braquiária é incenti-
vado entre os produtores da
região da cooperativa. A pro-
posta é a produção de palha
para proteger o solo no verão
e a melhoria da qualidade
natural do mesmo, levando
ao aumento da produtividade
das lavouras. 

Na primeira quinzena de
agosto, o pesquisador da Em-
brapa Agropecuária Oeste,
Gecci Ceccon, esteve no Pa-
raná para apresentar algu-
mas novidades em relação a
este assunto a profissionais
ligados à cooperativa. Reu-
niões foram realizadas em
Umuarama, Maringá, Alvo-
rada do Sul e Londrina.

É POSSÍVEL - O consórcio,
que consiste no plantio de
braquiária em meio às ruas
de milho de inverno, já che-

gou a ocupar 15% das áreas
cultivadas com o grão na re-
gião da Cocamar, mas muitos
produtores não se adaptaram
ao mesmo, seja por condução
errada do cultivo ou o surgi-
mento de novas tecnologias
de plantio de milho, como é
caso da redução do espaça-
mento de 90 para 45 centí-
metros (a distância entre as
linhas). Com isso, o percen-
tual de produtores que fazem
o consórcio caiu pela metade.
Segundo o pesquisador,
mesmo com a redução no es-
paçamento do milho, ainda é
possível semear uma linha
de braquiária: “Para isso, é
preciso dosar a quantidade
de sementes. O ideal é de 5 a
10 plantas por metro qua-
drado”. 

No Mato Grosso do Sul, em
40% das propriedades que
cultivam milho, é adotado o
consórcio com a braquiária,
segundo dados da Embrapa
Agropecuária Oeste. 

VALE A PENA - Ceccon re-
vela que, ao longo dos anos,

experimentos demonstra-
ram que o consórcio vale a
pena mesmo com a redução
de sementes: “O milho é a
principal cultura e precisa
ser preservada. A braquiá-
ria vem como complemen-
to”. O pesquisador chama
atenção também para um
ponto importante quanto a
dessecação da braquiária
antes da semeadura da soja.
“É possível fazer a aplicação

do dessecante um dia antes
de semear. Ao fazer isso, o
aproveitamento da massa
vegetal será maior, sem con-
tar que o produtor não terá
problema de embuchar a
plantadeira”. No entanto,
ressalta, é importante que
se leve em conta o tamanho
do capim: “Se ele estiver
muito grande, com bastante
massa, é recomendado fazer
mais aplicações”.
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Ajuste no espaçamento do milho não
atrapalha o consórcio com a braquiária  
Pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste

esteve na região da Cocamar para trazer

informações mais recentes aos profissionais

da cooperativa. POR CLEBER FRANÇA  

Segundo o pesquisador Gecci Ceccon, as modalida-
des de consórcio apresentadas podem ser classificadas
em três grupos: braquiária em linhas intercaladas às
linhas de milho; forrageira e milho na mesma linha e
forrageira em área total. Quanto ao método de implan-
tação, o mesmo está relacionado aos objetivos do con-
sórcio. Os métodos de semeadura podem ser: 1)
utilizando disco para sementes de forrageiras; 2) caixa
adicional para sementes ou, 3) com operação adicional
para distribuição das sementes, seja com outra se-
meadora, avião ou equipamento.

Modalidades de consórcio

SEMENTES - O pes-
quisador orienta que o
produtor deve optar por
cultivares de braquiária
de procedência e sem es-
carificação. Os índices de
germinação e pureza
também devem estar de
acordo com o especifi-
cado pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa). O
ideal é cultivar entre 5 e
10 plantas por metro
quadrado, a uma profun-
didade entre 3 e 6 centí-
metros. Caso o objetivo
seja a formação de pas-
tagem são indicadas po-
pulações maiores da
planta.

O produtor, de um modo geral, não
tem dúvidas quanto aos benefícios
trazidos pelo consórcio. Mas, com
o passar dos anos, ele foi encontrando
dificuldades, principalmente de manejo e
adequação da população da braquiária”

GECCI CECCON 

A cobertura de palha
deixada pela braquiária,
que protege e mantém

a umidade do solo 
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O consórcio milho x bra-
quiária contribui para a me-
lhoria das condições físicas,
químicas e biológicas do solo,
uma vez que o mantém co-
berto por mais tempo, preser-
vando a umidade e a tempe-
ratura em condições que pos-
sibilitem o desenvolvimento
da lavoura. Segundo o pes-
quisador, diferente do que al-
guns produtores pensam, o
milho não sofre perdas de
produtividade ao dividir es-
paço com a braquiária. Po-
rém, os maiores benefícios
são para a cultura seguinte,
no caso a soja. “Os experi-
mentos conduzidos por nossa
instituição revelam aumento
de produtividade, principal-
mente nas áreas onde o solo
possui menos argila. Para a
região da Cocamar, recomen-
da-se a semeadura simultâ-
nea do milho e da forrageira,
Isso diminui custos e favo-

rece o início de desenvolvi-
mento das duas culturas”,
orienta Ceccon. 

O pesquisador ressalta que
o consórcio também auxilia
no controle das ervas dani-
nhas, principalmente a buva
e o capim amargoso. “O pro-
dutor, de um modo geral, não
tem dúvidas quanto aos be-
nefícios trazidos pelo consór-
cio, não só em ganhos de
produção como também na
conservação do solo. Mas,
com o passar dos anos, ele foi
encontrando dificuldades,
principalmente de manejo e
adequação da população da
braquiária”. 

A braquiária pode ser utili-
zada, também, como pasta-
gem após a colheita do milho.
Como o milho se desenvolve
mais rápido, a braquiária fica
por baixo, sufocada, sem

atrapalhar, e só voltará a
crescer com a saída da outra
cultura. É uma oportunidade
para os produtores que pos-

suem animais e querem ado-
tar a integração-lavoura-pe-
cuária. Entre 2 e 4 mil quilos
por hectare é o volume de

massa seca produzida no
consórcio, de acordo com
dados da Embrapa Agrope-
cuária Oeste.

São muitos os benefícios

O pesquisador Gecci Ceccon: é preciso dosar a quantidade de sementes




