INFORMAÇÕES

Censo Agropecuário 2017
terá início dia 1º de outubro
Cocamar pede que cooperados deem a devida importância
a essa pesquisa, quando forem procurados pelos recenseadores
m termo de apoio à
realização do Censo
Agropecuário 2017 foi
assinado no Fórum
dos Presidentes das Cooperativas Paranaenses, que ocorreu
em paralelo ao 5º Fórum de
Agricultura da América do Sul,
na manhã de 23 de agosto, em
Curitiba. Participaram também
o secretário da Agricultura e
Abastecimento do Paraná, Norberto Ortigara, o vice-presidente e diretor-executivo do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Fernando José de Araújo Abrantes,
e os presidentes do Sistema
Ocepar, José Roberto Ricken, e
da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do
Paraná (Fetaep), Ademir Muel-

U

372
mil é o número
de propriedades
rurais no Paraná
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ler. O coordenador de projetos
especiais da Federação da
Agricultura do Estado do Paraná (Faep), Ronei Volpi, assinou o documento em nome do
presidente da entidade, Ágide
Meneguete.
Participando do evento, o presidente do Conselho de Administração da Cocamar, Luiz
Lourenço, recomendou que
“os cooperados deem a devida
importância à pesquisa quando forem procurados pelos recenseadores, prestando-lhes
Trabalho vai mostrar como está o campo em termos de sucessão e adoção de tecnologias
todas as informações solicitadas”.
ou seja, de que as cooperati- de tecnologias”, disse o vice- volvendo 24.984 recenseadores
vas, associações, federações e presidente do IBGE, logo após no país, dos quais 1.350 no PaCOMPROMETIMENTO - No ter- demais entidades do setor, a assinatura do documento.
raná. Durante cinco meses,
mo, as entidades paranaenses apoiem o censo agropecuário.
serão visitadas cerca de cinco
reconhecem a importância do Não foi fácil viabilizar esse tra- LANÇAMENTO - No dia 19 de milhões de estabelecimentos
levantamento de informações balho, principalmente, porque junho, o presidente do IBGE, agropecuários brasileiros. Só
do setor agropecuário e se estamos passando por um pe- Roberto Luís Olinto Ramos, es- no Paraná serão 372 mil procomprometem a comunicar ríodo difícil no país e que redu- teve na sede do Sistema Oce- priedades rurais. O Censo terá
seus públicos sobre o início dos ziu as verbas orçamentárias, no par, na capital paranaense, investimento de R$ 500 mitrabalhos, incentivar a partici- entanto, trata-se de um levan- para fazer o lançamento do lhões neste ano e R$ 270 mipação dos agricultores e divul- tamento importante e que vai Censo Agropecuário 2017 no lhões em 2018. O resultado
gar o resultado da pesquisa. mostrar como está o campo em Paraná. O levantamento terá deverá ser divulgado em mea“Quero reforçar esse pedido, termos de sucessão e adoção início no dia 1º de outubro, en- dos do próximo ano.

PALAVRA DO PRESIDENTE

Motivar os jovens, um investimento recompensador
Eles podem ajudar – e muito – na compreensão e na aplicação
das modernas tecnologias, que nos chegam em um ritmo veloz
Por Divanir Higino,
presidente da Cocamar

Desde há muito tempo que a
cooperativa vem apregoando
a necessidade do envolvimento familiar para que a condução do negócio se faça de maneira mais segura e eficaz
possível. Felizmente, tem havido importantes avanços
nesse sentido.

ada vez mais tecnológica, a atividade rural
acabou se transformando, naturalmente,
em um campo com desafios
ainda maiores para os produtores em geral, que necessitam incorporar novos conheci- Observa-se, em muitas promentos e informações a uma priedades, o envolvimento das
velocidade impressionante.
esposas e dos filhos e filhas,
cada qual assumindo seu paAtenta a essa realidade, que pel com o comprometimento
não é exclusividade no setor que o mesmo exige e unindo
agro e, sim, de todos os demais forças para que os resultados
segmentos econômicos e da sejam os melhores possíveis.
convivência humana, a Coca- Como reflexo disso, tem-se vemar promove, como é sabido, rificado, ao mesmo tempo,
muitos eventos técnicos e de uma presença maior dos famirelacionamento ao longo do liares na cooperativa e nos
ano para que os cooperados e eventos por ela realizados.
familiares se mantenham
atualizados e possam interagir. Essa é a receita para a sustentabilidade: decisões tomadas
Contudo, as transformações e em conjunto, com ponderação
inovações tecnológicas, por e segurança, avaliando os ponsua rapidez, complexidade e tos que requerem maior atensofisticação, têm demandado ção e mantendo o foco na busem grau mais intenso que os ca de soluções para os principrodutores considerem e valo- pais desafios.
rizem a participação de sua família na gestão da proprie- Um desses desafios, como já
dade.
dito, está justamente em ab-

C

sorver as numerosas informações técnicas que chegam ao
mercado constantemente e
precisam ser aplicadas. Quanto a isso, nada melhor do que
poder contar com o natural
fascínio e – por que não dizer a maior capacidade de compreensão das tecnologias, e a
sua aplicação, por parte dos
mais jovens.
Por isso, os filhos e filhas que
demonstrarem vocação e entusiasmo pelo negócio familiar,
devem ser motivados a capacitarem-se para que venham a

contribuir. Não é pecado desejar ao filho um “futuro melhor do que os pais”. Estudar,
buscar formação universitária
é necessário ao progresso individual e coletivo, mas os jovens podem trazer os conhecimentos ao campo. A tecnologia empregada não está restrita às sementes, aos agroquímicos ou aos fertilizantes.
É indispensável estar atento
aos modernos equipamentos
(incluindo os drones), como
também às técnicas de conservação de solos, manejo de
pragas e outras práticas con-

sagradas no meio agronômico.
Em suma: é importante que a
família esteja atenta às verdadeiras necessidades da lavoura, para o seu planejamento de
médio e longo prazos, de maneira a obter o máximo de resultados sustentáveis.
A Cocamar estará sempre
pronta a ajudar, entendendo
ser este o melhor caminho e
um investimento altamente recompensador, no qual se projeta, sem dúvida, um futuro
mais promissor para a atividade.

Observa-se, em muitas propriedades, o envolvimento das esposas
e dos filhos e filhas, cada qual assumindo seu papel com o
comprometimento que o mesmo exige e unindo forças para
que os resultados sejam os melhores possíveis
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ESTRUTURA

Armazenamento
temporário de grãos
repercute em todo o país
Modelo inédito permitiu liberar espaço para receber mais milho nesta safra
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Foram removidas
10 mil toneladas de
soja que estavam
estocadas nos
armazéns da
cooperativa

ealizado pela primeira
vez no Paraná, o sistema de armazenamento temporário de
grãos que a Cocamar está implementando nesta safra de
milho de inverno em Primeiro
de Maio (PR), fruto de parceria
com a companhia de origem
canadense AGI (Ag Growth International), tem repercutido
em todo o país.

R

TUDO PROTEGIDO - Esse tipo de
armazenagem a céu aberto só
foi possível em razão do longo
período de estiagem. A Cocamar removeu 10 mil toneladas
de soja que estavam estocadas
em seus armazéns, para colocar milho no lugar.

redor de 1,2 milhão de tone- montanha de soja mantida Ao mesmo tempo, a imprensa
temporariamente a céu aber- especializada vem divulgando
ladas.
to, no pátio da unidade, tem a experiência, em âmbito na“Decidimos testar esse modelo cerca de 10 metros de altura. cional.
por ser prático e ágil”, assinala
o gerente, acrescentando não
ser necessário realizar nenhuma obra para recebê-lo. “Faremos, numa segunda etapa,
uma avaliação”, acrescenta. A
empresa detentora da tecnoloPRÁTICO E ÁGIL - De acordo gia entra com a estrutura descom Kloster, a Cocamar decidiu tinada à conservação do grão.
testar o modelo inédito de armazenagem de grãos, após en- CURIOSIDADE - O gerente da
tendimentos com a AGI, recém- unidade da Cocamar em Priinstalada no Brasil. A coopera- meiro de Maio, Cristiano Bertiva está recorrendo a diversas gamasco, diz que essa forma
alternativas para acondicionar de armazenamento gerou
todo o volume de milho que muita curiosidade entre os
Márcio Kloster: modelo foi escolhido por ser prático e ágil
prevê receber nesta safra, ao produtores do município. A
Quando as chuvas chegaram,
os volumes mantidos por esse
sistema já estavam devidamente protegidos sob uma lona
especial. A expectativa, segundo o gerente de armazenagem
de produto, Márcio Kloster, é
que o grão seja guardado dessa
maneira por aproximadamente
seis meses.
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COMBUSTÍVEL

Cocamar entre as maiores
fornecedoras de óleo diesel do PR
Combustível é distribuído em três estados, diretamente nas
propriedades rurais situadas em regiões atendidas pela cooperativa
Cocamar começou a
operar em 2010 com a
comercialização de
óleo diesel pelo sistema TRR (transportador-revendedor-retalhista) e, já em
2017, está entre as maiores
fornecedoras desse combustível no Paraná. A previsão é superar 30 milhões de litros neste ano, distribuídos por uma
frota de 14 caminhões a milhares de propriedades rurais localizadas em regiões de atuação da cooperativa nos estados
do Paraná, Mato Grosso do Sul
e São Paulo. Foram 26 milhões
de litros em 2016, mantendo
assim uma escalada que, nos

A

últimos cinco anos, registrou conforme assinala o gerente
comercial de Postos e TRR,
avanço de 70%.
Cleverton Ruffo. “Temos mais
SEGURANÇA - A ampliação do de 15 mil entregas previstas
volume tem impulsionado, ao neste ano”, ilustra o gerente,
mesmo tempo, a expansão da lembrando que em 2016 o núfrota, formada por veículos no- mero foi de 13 mil. Ele chama
vos, aferidos e certificados, atenção para o fato de a equipe

de motoristas ser especialmente preparada para esse
tipo de transporte, com índice
zero de acidentes. Quanto ao

combustível, “o cooperado
tem a segurança de receber
um produto de qualidade e na
quantidade exata”.

O cooperado tem a segurança de
receber um produto de qualidade
e na quantidade exata.”
Cleverton Ruffo (foto ao lado)
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COMBUSTÍVEL
A Cocamar adquire
óleo diesel de empresas idôneas, mas para certificar-se
da qualidade do mesmo, realiza análises laboratoriais
antes de comercializá-lo. Ao
mesmo tempo, as bombas
nos caminhões são aferidas
periodicamente.
As vendas são feitas a partir
de lotes de 1 mil litros, com
os produtores estocando temporariamente nas propriedades, para suprir suas demandas.
QUALIDADE - O gerente de Negócio Insumos da cooperativa,
Geraldo Amarildo Ganaza,
lembra que quando a Cocamar decidiu ingressar no fornecimento de óleo diesel aos

seus associados, atendeu a
uma reivindicação deles próprios, pois se ouvia muitas reclamações quanto a falta de
qualidade do combustível encontrado no mercado: invariavelmente, provocava problemas nas bombas injetoras e
nos bicos do motor. Havia
queixas, também, em relação
às quantidades entregues pelas empresas, nem sempre
respeitadas. “O óleo diesel é
um insumo essencial para a
atividade agrícola e o objetivo
da Cocamar é oferecer aos cooperados um combustível
com garantia de qualidade e
está entre os produtores que,
procedência”, afirma.
há anos, passaram a comprar
SEM RISCOS - O cooperado o combustível exclusivamenWilson Palaro, de Floresta, te da cooperativa. “Não podemunicípio vizinho a Maringá, mos correr o risco de usar um

Crescimento das vendas se deve a confiança dos produtores

produto sem procedência e
ter problema com o maquinário no meio do serviço, como
acontecia antes”, afirma. Outro detalhe importante, se-

gundo ele, é a facilidade: “A
gente pede e, em três ou quatro dias, há a entrega, ficamos
tranquilos, qualquer pessoa
na propriedade pode receber”.

Faturamento com insumos agropecuários
deve crescer 20% este ano
Em 2017, o faturamento da Cocamar com a comercialização de
insumos agropecuários deve,
praticamente, dobrar na comparação com 2014, considerando a
soma de todos os itens: fertilizantes, defensivos, sementes,
produtos pecuários, peças, implementos e combustíveis.

lhão no ano passado. Para gerência de Negócio Insumos
2017, a previsão é chegar a da Cocamar, Geraldo Amarildo
Ganaza, que já tem 30 anos de
1,201 bilhão de reais.
casa, explica que “esse cresOPORTUNIDADES - Trabalhar cimento se deve, principalcom portfólios de produtos de mente, à confiança cada vez
qualidade e de marcas reco- maior dos produtores na coonhecidas, mantendo uma am- perativa”. “Nosso objetivo é
pla rede de lojas distribuídas fazer o produtor ganhar mais
em regiões estratégicas, so- dinheiro com os seus negómadas a condições comerciais cios”, resume.
competitivas, está entre as estratégias da Cocamar para
continuar conquistando participação nesse mercado.

NÚMEROS - Numa forte trajetória de crescimento, que passou ao largo da crise enfrentada pela economia do país nos
últimos anos, as vendas saíram de 695 milhões de reais
em 2014 para 834 milhões em CONFIANÇA – Convidado, no
2015 e chegaram a 1,027 bi- final de junho, para assumir a

30

1,201

milhões de litros
é a previsão de
comercialização
para este ano

bilhão de reais
é a expectativa
de renda com a
venda dos produtos

O sucesso dessa área - e a
confiança dos produtores pode ser medido pelo crescimento das áreas que integram a gerência, nos últimos
anos. Realizações como a
campanha de venda de insumos para a safra 2017/18,
ocorrida em maio, somaram
360 milhões de reais e contribuíram para que, no pri-

meiro semestre, o faturamento já chegasse a 900 milhões.
“A tendência é que essa expansão se mantenha em ritmo
forte nos próximos anos, pois
os produtores se sentem cada
vez mais protegidos e confiantes na cooperativa”, conclui.

“Nosso objetivo é fazer o produtor ganhar mais dinheiro com os seus negócios”, diz Geraldo Ganaza
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RALLY DE PRODUTIVIDADE

Rally terá foco mais técnico
Iniciativa percorre propriedades de produtores referenciais em suas regiões;
objetivo é ver como eles estão aplicando as tecnologias recomendadas
pela cooperativa e conhecer os seus resultados
Rogério Recco
edição do Rally Cocamar Bayer e Spraytec
de Produtividade, Safra 2017/2018, já está
na estrada.

A

Com o apoio da Ford (conces-

sionárias Maringá e Londrina), Sancor Seguros, Comitê
Estratégico Soja Brasil (Cesb)
e Flamma Comunicação, o
circuito começou a visitar
propriedades nas regiões
atendidas pela cooperativa –
norte e noroeste do Paraná,
sudoeste do Mato Grosso do

Sul e oeste de São Paulo.

experiências aos demais cooperados. Um dos temas das
A proposta do Rally é ver na primeiras visitas é o resultado
prática como os produtores do consórcio milho x braquiáestão fazendo a aplicação de ria.
tecnologias recomendadas pela cooperativa, para a susten- A divulgação se dá por meio
tabilidade dos negócios, e dos veículos oficiais: o Jornal
transmitir essas informações e de Serviço Cocamar, de circu-

VEJA MAIS FOTOS
NO FACEBOOK
jornal de serviço cocamar

lação mensal, e a Revista Boas
Práticas, distribuída ao final do
Rally, ambos com suas edições
impressa e eletrônica. As informações estarão disponíveis,
também, no perfil do Jornal no
Facebook, site da cooperativa,
rede de mensagens Whatsapp,
vídeos no canal
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RALLY DE PRODUTIVIDADE
Youtube e notícias
distribuídas para a imprensa
em geral. As visitas começaram na fase pré-plantio de soja
e irão até o final da colheita.

cando in loco como o trabalho
vem sendo conduzido e conhecer os seus resultados. Com
isso, no momento em que for
feita a divulgação aos demais
produtores, ele estará contri“O Rally é uma ação que, ao vi- buindo para a transferência de
sitar o produtor, estará verifi- tecnologias”, afirma o supe-

Fernando Lonardoni (centro), com o coordenador técnico
Rafael Furlanetto (dir) e o agrônomo Francisco Leonardi
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rintendente de Negócios, Arquimedes Alexandrino.
Na próxima edição, o Jornal
Cocamar trará uma reportagem técnica sobre o resultado
do consórcio milho x braquiária.

Braquiária em consórcio com milho
na propriedade da família Lonardoni

“Não podemos pensar no imediatismo”
Em Rolândia, Fernando José
Lonardoni, de 29 anos, conduz
uma propriedade ao lado do
pai Luis Pio e do irmão Bruno,
estudante de agronomia, onde
produzem grãos.

mado em administração de
empresas, Fernando já fez
MBA em gestão de agronegócios e, por meio da Cocamar, o
curso de capacitação de conselheiros cooperativistas. Ele
participa do programa LideIntegrante do Conselho de Ad- rança Jovem criado neste ano
ministração da Cocamar, o pai pela cooperativa.
procurou transmitir aos filhos,
desde cedo, os valores da par- Há cinco anos os Lonardoni
ticipação cooperativista. For- adotaram o cultivo de braquiá-

ria em consórcio com o milho
no inverno e são assistidos
atualmente pelo agrônomo
Ronaldo Ferreira Antunes, da
Cocamar. Os resultados são
visíveis, aponta Fernando. Na
última safra de soja (2016/17),
os Lonardoni colheram média
de 166 sacas por alqueire
(68,6/hectare) e nas primeiras
áreas colhidas de milho alcançaram um patamar de 240

sacas/alqueire (99/hectare).
No entanto, Fernando diz acreditar que a média final fique
abaixo disso devido a ocorrência de períodos de pouca luminosidade e também de seca
nas lavouras mais tardias. O
trigo também sofreu perdas
em razão da estiagem de mais
de 60 dias. Se o clima tivesse
ajudado, a previsão era colher
ao menos 130 sacas/alqueire

(53,7/hectare).
FUTURO - “Não podemos pensar no imediatismo”, frisa Fernando, explicando que, sob o
ponto de vista de um produtor
jovem, ele desfrutará das terras por muitos anos. “Se um
jovem tiver atitudes e práticas
sustentáveis, suas chances de
permanecerem no negócio serão maiores”, conclui.

“Só vi vantagens”,
diz produtor de Cambé
Em Cambé, o cooperado Milton Luiz Ariosi e o filho Leôncio, o Léo, de 34 anos, formado
em engenharia de telecomunicação, dividem a gestão da
propriedade. Léo integra o projeto Parceiros em Campo, da
Cocamar.

gens em dias de campo e em
propriedades vizinhas”. Segundo ele, um dos resultados
é que, no ano passado, que foi
muito chuvoso, quem tinha
braquiária não sofreu com a
erosão. Milton diz estar confiante de que a braquiária
trará, para eles, “muitos ouRECEPTIVO - Milton conta que tros benefícios”.
a produção, de uns tempos
para cá, não teve um cresci- PRECISÃO – O filho Léo está
mento conforme anos anterio- colocando em andamento um
res, creditando isso, em parte, bem planejado projeto de
à compactação do solo. Para agricultura de precisão. “Proenfrentar o problema, a Coca- curei me interessar pelo asmar o orientou a adotar o cul- sunto e fui atrás”, diz Léo, que
tivo de braquiária em con- somou o conhecimento de sua
sórcio com milho, no inverno. formação profissional a curReceptivo, Milton começou a sos especializados nessa
fazer o consórcio a partir deste área. Baseando-se nos mapas
ano, depois de “só ver vanta- de produtividade gerados pe-

O drone é um instrumento
importante para o monitoramento
da lavoura, ampliando o nosso
campo de visão.”
Leôncio Ariosi

Leôncio e o pai Milton Ariosi: consórcio no primeiro ano, com boas expectativas

las 3 colheitadeiras, ele começou a fazer a coleta de
solo, para análise, em grid de
3 hectares. Em paralelo, toda
a fazenda é acompanhada por
satélite, o que possibilita visualizar com rapidez, por
exemplo, onde há lavouras
mais secas, fator que pode alterar a estratégia de colheita.
“Na geada que atingiu o milho, em 2016, vimos a mancha
exata onde geou”, assinala.
Há também um drone, usado
para observação dos traba-

lhos, que se incorporou rapidamente à gestão da fazenda.
Contudo, segundo Léo, o objetivo é chegar logo a um vant
(veículo aéreo não tripulado),
por ser mais rápido e oferecer
todas as informações em infravermelho. “De qualquer
forma, o drone é um instrumento importante para o monitoramento da lavoura, ampliando o nosso campo de visão e ajudando-nos a localizar
manchas na lavoura”, frisa o
engenheiro.

PRÓXIMA SAFRA – Milton
lembra que antes das tecnologias de precisão, eram feitas amostragens de solo,
mas os resultados não apareciam. “Agora, nossas decisões são tomadas de maneira assertiva e muito focadas”, afirma. Segundo Léo, a
adubação da safra de soja
2017/18 será feita inteiramente com base nos mapas.
“Nosso objetivo é, a cada ano,
ter mais exatidão de informações”, finaliza.
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RALLY DE PRODUTIVIDADE

Espaçamento otimiza
o maquinário
Quem também procurou aplicar suas observações e colher resultados que hoje são
reconhecidos pelos técnicos,
é o produtor Nélson Aparecido Barreiro, de Rolândia.
Em seu sítio, onde faz rotação de culturas, ele produz
grãos e laranja. Nélson procurou aprimorar o sistema de
plantio no consórcio milho e
braquiária com espaçamentos diferentes: são 2 linhas
paralelas de 45 cm de distância, ao lado de linhas de
90cm.

De acordo com o produtor, isto
otimizou o maquinário, pois
não é preciso mexer na plantadeira. “Antes eu fazia só o
espaçamento de 90cm, mas
agora vejo que ficou melhor,
não há perda nenhuma de produtividade de milho, temos
muita cobertura e as vantagens são maiores.” Aliás, Nélson não pode reclamar da
produtividade. Sua média no
milho recém-colhido foi de
282 sacas/alqueire (116,5/
hectare) com pico de 303/alqueire (115/hectare).

Não há perda nenhuma de
produtividade de milho,
temos muita cobertura e
as vantagens são maiores.”
Nélson Barreiro
Nelson Barrero, de Rolândia, alterou o espaçamento entre as linhas de milho, no consórcio
com a braquiária, de 90cm para 45cm. "Fiquei satisfeito, dá muito mais cobertura", frisa.
Na foto, com um pé de braquiária: "o solo está sendo melhorado".

Campo sem braquiária e pouca palhada de milho, às margens
de uma estrada em Rolândia: forte ataque de ervas daninhas

Em Rolândia, o produtor Paulo Roberto da Silva construiu esse rolo-faca para fazer o
manejo do solo, aproveitando velhos equipamentos que mantinha na propriedade. "Fica
caro para comprar um novo, pois a gente usa muito pouco durante o ano", afirma Silva.
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PLANO SAFRA

Novidades para quem deseja solicitar crédito
O Sicredi pode dar todas as orientações sobre quais produtos
e serviços podem auxiliar o produtor a atingir seus objetivos
Por Marilucia Dalfert (*)

O

dos itens que compõe o orçamento para a implantação do
seu empreendimento, no ano
que vem, os associados já
procurem a agência do Sicredi
para encaminhar a solicitação
do custeio.

Para este ciclo, existem algumas novidades que devem ser
levadas em consideração, entre elas a revogação – a partir
de janeiro de 2018 – da possibilidade de financiar insumos adquiridos até 180 dias
antes da formalização do custeio. Assim, é necessário que
antes de realizar a compra

TAXAS DE JUROS - Em relação
às taxas de juros neste anosafra, houve queda. Na agricultura empresarial, a redução foi de 1 ponto percentual.
Já no Pronamp (linha destinada ao médio produtor rural,
para o financiamento das despesas de produção na sua atividade), a taxa caiu de 8,5%
para 7,5% e, para os demais
produtores, de 9,5% para
8,5%. Na agricultura familiar,
atendida pelo Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), não houve alteração
nas taxas.

governo federal lançou, no início de junho, o Plano Safra
2017/18, no qual serão disponibilizados R$ 188,3
bilhões em crédito rural. Para
atender as necessidades dos
seus mais de 600 mil associados ligados à agricultura familiar ou empresarial, o Sicredi disponibiliza linhas de
crédito para custeio, comercialização e investimento.

MUDANÇAS - Também ocorreram mudanças em relação ao
direcionamento de recursos
que obrigatoriamente as instituições financeiras precisam
destinar para o crédito rural. A
fatia desse montante destinada ao Pronaf subiu de 10%
para 20% enquanto que a elevação no Pronamp foi de 13%
para 15%. Isso demonstra o
movimento realizado pelo governo federal para concentrar
o atendimento destes públicos
com recursos oriundos da exigibilidade bancária e reduzir a
necessidade de equalização de
recursos, o que, por consequência, reduz o custo para os
cofres públicos.
RECURSOS -O Sicredi, instituição financeira cooperativa com
mais de 3,5 milhões de associados e atuação em 21 estados brasileiros, prevê um au-

mento de 20% em relação ao
volume de recursos disponibilizados no Plano Safra 2016/
17. Serão disponibilizados
mais de R$ 14,8 bilhões em
crédito rural, projetando atingir mais de 195 mil operações,
sendo aproximadamente R$
13,2 bilhões para as operações de custeio, comercialização e investimento, e R$ 1,7
bilhão em operações de investimento com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES).

crédito rural. Este trabalho tem
viabilizado, nos últimos dois
anos-safra, o atendimento de
mais de 50% das demandas de
crédito rural dos associados.
Outro fator relevante é o aumento dos volumes das portarias de equalização negociados
com o governo.
ORIENTAÇÃO - O Sicredi pode
dar todas as orientações sobre
quais produtos e serviços podem auxiliar o produtor a atingir seus objetivos, sempre de
forma responsável e sustentável. O planejamento e a consultoria adequada são fundamentais para evitar surpresas
desagradáveis ao longo do
ano-safra e atingir o melhor
resultado.

Entre os principais fatores para
este crescimento está o constante trabalho de captação de
poupança rural que as cooperativas de crédito que formam
o Sicredi têm realizado. É a
partir da captação em pou- (*) Marilucia Dalfert é gerente
pança rural que são disponibi- de Crédito Rural do Banco Coolizados os recursos para o perativo Sicredi
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Plantio de soja está liberado
para o início de setembro
A autorização vale, a partir do dia 11, para muitos municípios
do Paraná, como nas regiões de Maringá e Londrina
plantio de soja no Paraná está liberado a
partir do dia 11 de
setembro em muitos
municípios, como os das regiões de Maringá e Londrina.
A Portaria 16/2017 que altera
o Zoneamento Agrícola de
Risco Climático (ZARC), antecipando em cinco dias a data
de liberação de plantio da cultura, foi publicada pelo Minis-

O
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tério da Agricultura, Pecuária
e do Abastecimento (Mapa),
no dia 21 de julho e vale já
para a Safra 2017/2018.
A portaria atende a estudos
que foram objeto de debate
técnico entre cooperativas,
produtores, Mapa e Embrapa,
em reuniões promovidas nos
últimos meses em Curitiba e
Londrina. Pelo ZARC anterior,

a semeadura só poderia iniciar
após o dia 15 de setembro. Os
riscos climáticos também foram segmentados em níveis
de 20%, 30% e 40%.

de 10 de junho a 10 de setembro. Ficou definido como prazo máximo para a semeadura
da soja o dia 31 de dezembro
de cada ano agrícola e como
prazo final para a colheita a
Em paralelo, a Agência de De- data de 15 de maio.
fesa Agropecuária do Paraná
(Adapar) publicou em 21/7 a Ao fazer isso, a Adapar revoPortaria estadual 202 que an- gou as portarias anteriores
tecipa a vigência do Vazio Sa- (de números 109, de 17/7/
nitário da Soja para o período 2015; 193, de 6/ 10/2015 e

189, de 22/8/2016), nas quais
a vigência do Vazio Sanitário
da Soja era de 15 de junho a
15 de setembro.
Nas próximas páginas você
pode verificar a tabela elaborada pelo engenheiro agrônomo e coordenador do Departamento Técnico Culturas
Anuais da Cocamar, Rafael
Herrig Furlanetto,

com um comparativo do zoneamento agrícola
para risco climática da soja
2016/17 e 2017/18.

Na planilha, em azul, está o
período em que era permitido a semeadura da soja na
safra 2016/17 (não havia

faixas de risco), na área de
ação da Cooperativa. Em
verde estão as de risco
20%, amarelo, risco de

30%, e em vermelho, risco
de 40%, e os períodos liberados para a semeadura da
soja 17/18.
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SAFRA

Café teve a maior florada dos últimos anos
Concentração deve proporcionar uma
maior uniformidade na maturação
e melhor qualidade de grãos na
colheita, facilitando o serviço
Marly Aires
s cafezais em flor, no
final de agosto, davam mostra do que
promete ser uma
grande produção de café na
próxima safra. “Esta foi a primeira do ano. Há tempos não
via uma florada tão intensa.
Por conta dos 60 dias de estiagem, as floradas de junho

O
x
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e julho não ocorreram, se
concentrando nesta no final
de agosto”, afirma Adenir
Fernandes Volpato, o Gabarito, consultor técnico da Cocamar.
Gabarito explica que durante
a estiagem a planta ficou dormente, o que acabou beneficiando porque evitou que
ocorressem várias

floradas, como no
ano passado. “Isso deve proporcionar uma maior uniformidade na maturação e melhor qualidade de grãos na
colheita, facilitando o serviço,
se tudo correr dentro da normalidade daqui em diante”,
diz, ressaltando que “os pés
estão com bastante folhas e
as flores são grandes e sadias, com grande chance de
uma boa safra no ano que
vem”.
PRECOCES - O consultor citou
ainda que nem todas as variedades tiveram uma florada
tão intensa, como ocorreu
principalmente com as precoces. Com as variedades Obatan e IPR 100 as floradas
foram boas, mas não tão intensa.
De um modo geral, as lavouras de café mais novas, com
sistema radicular menos desenvolvido, sentiram um pouco a estiagem. Também houve

um ataque de pragas e doen- ra”, afirma, ressaltando que o
ças mais intenso que o nor- produtor pode aproveitar as
mal, devido ao clima mais campanhas da Cocamar.
seco, afirma.
Já no caso do cafezal que não
ADUBAÇÃO - Gabarito alerta deve produzir este ano, é
que o produtor deve aproveitar tempo também de pensar na
o período para iniciar a adu- adubação e no manejo de pobação via solo e fazer as pul- da, orienta. Gabarito também
verizações de pré e pós-flo- cita a possibilidade de fazer a
rada (inseticida, fungicida, venda futura de café na hora
adubo foliar). “É fundamental da compra de insumos, fixanconsultar um profissional téc- do o percentual da safra desnico que possa orientar sobre tinado a esse custo da proqual a necessidade da lavou- dução.

Isso deve proporcionar
uma maior uniformidade
na maturação e melhor
qualidade de grãos
na colheita”
Adenir Volpato

Laranja foi beneficiada
pela estiagem
Os quase 60 dias de estiagem
mais favoreceram do que prejudicaram a maior parte dos
pomares de laranja na região
da Cocamar. O estresse hídrico
aliado ao estresse térmico beneficiaram a florada, que está
sendo muito boa na avaliação
do engenheiro agrônomo especializado em citros, Sérgio Villela Lemos. “Se tudo continuar
dentro da normalidade, a tendência é de obter uma boa produção na próxima safra”, diz.

adubação pós-florada, especialmente de adubo nitrogenado, para garantir a carga”.
O agrônomo ressalta que, no
pós-florada, o produtor tem
que estar atento à podridão floral, mais conhecida como estrelinha, aplicando fungicida,
principalmente se o clima for
mais chuvoso. E controlar a
pinta preta e o cancro cítrico,
mantendo as aplicações de inseticidas contra o psilídeo, inseto transmissor do greening.

CUIDADOS - Já os frutos que
estavam sendo colhidos na
época da estiagem, perderam
peso, mas com o retorno das
chuvas, voltou à normalidade.
O período seco não chegou a
causar danos maiores às plantas, como perda de folhas, o
que demandaria um gasto de
energia maior para repor estas,
derrubando frutos.

TRIGO – As primeiras áreas de
trigo, plantadas em meados de
abril, que começaram a ser colhidas, não foram tão afetadas
pela estiagem. Com pouco
mais de 5% do total colhido,
essas lavouras têm produzido
em média 3 mil quilos por hectare, segundo engenheiro agrônomo e coordenador do Departamento Técnico Culturas
Anuais da Cocamar, Rafael
Daqui para frente, diz Sérgio, é Furlanetto.
torcer para que não haja estiagens ou altas temperaturas, Já as plantadas posteriormente
como ocorreu há 3 anos, com foram as mais afetadas pela
mais de 20 dias acima de 40ºC, falta de chuvas, devendo regislevando a perda de frutos.
trar uma perda maior, fechando
com média de produtividade de
Sérgio orienta que os produto- menos de 2 mil quilos por hecres consultem os técnicos e tare, cerca de 30% a menos do
façam os manejos necessários esperado inicialmente, 2.900
para o período. “É tempo de quilos por hectare.
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A qualidade do solo em foco
A metodologia de diagnóstico rápido de sua estrutura auxilia
técnicos e produtores da Cocamar no adequado manejo
família do produtor
Cleber Veroneze Filho,
34 anos, de Maringá
(PR), sempre teve
consciência da necessidade de
cuidar da terra, em sua propriedade, adotando práticas
conservacionistas. No entanto,
faltava ainda, segundo ele,
algo que facilitasse ao produtor compreender melhor o solo
que cultiva e suas particularidades. Mais recentemente, por
indicação da Cocamar, Veroneze, que é agrônomo, acabou
encontrando o que precisava.

A

Ele conta agora com o Diagnóstico Rápido da Estrutura do
Solo (Dres), um método simples e rápido, que permite uma
avaliação visual e saber, por
exemplo, em que nível se encontra a compactação.
A ferramenta foi desenvolvida
pela Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária (Embrapa), com o apoio de várias
instituições. A Cocamar foi
uma das primeiras cooperativas a adotar o Dres ainda em
2016, antes mesmo do lançamento oficial, em 2017. Para
isso, mobilizou sua equipe de
profissionais técnicos, após
treinamento na Embrapa, para
disseminar o método inovador
em todas as regiões onde atua,
visando a identificar os estágios de compactação em diferentes tipos de solo. Veroneze
faz parte do primeiro grupo de
produtores a utilizá-lo. Para
isso, recebeu orientação dos
técnicos da cooperativa.

O MÉTODO – Debiasi explica
que o DRES é um método de
avaliação visual da estrutura
do solo que leva em conta a
qualidade da agregação do
solo, a partir de amostras dos
primeiros 25cm. Nas amostras, são observados o tamanho e a forma dos agregados e
torrões, presença ou não de
compactação ou outra modalidade de degradação do solo,
forma e orientação das fissurações, rugosidade das faces
de ruptura, resistência à ruptura, distribuição e aspecto do
sistema radicular, e evidências
de atividade biológica. A partir
desses critérios, atribui-se
uma pontuação de 1 a 6, na
qual 6 é indicativo de melhor
condição estrutural, e l representa o solo totalmente degradado.
Segundo Debiasi, os dados de
pesquisa mostram que a escarificação do solo, quando realizada sem necessidade, além
de ampliar o custo de produção, pode levar à perda de produtividade. “Por isso, temos a
expectativa de que o Dres contribua para melhorar a avaliação da qualidade física do solo
e sirva para dar suporte ao processo de tomada de decisão
quanto ao manejo mais adequado do solo”, diz.
OBJETIVIDADE - “Aplicando o
método, podemos entender o
solo de uma maneira mais objetiva, rapidamente e sem empirismos”, afirma Veroneze,

Agachados, o produtor Cleber Veroneze, Rafael Furlanetto e Wendel Rodrigues

que é assistido pelo agrônomo
da cooperativa Walmir Schreiner, um dos 85 profissionais
que receberam treinamento na
Embrapa.
De acordo com Wendel Justino
Rodrigues, técnico da Cocamar
Unidade Maringá, a receptividade dos produtores, em geral,
está sendo muito boa em relação ao DRES. “Eles sabem que

80
é o número de
agronomos da Cocamar
treinados na
metodologia

a compactação é um fator ini- de decisão sobre práticas de
bidor da produtividade”, afir- manejo para melhorar a qualima.
dade dos solos”, segundo o
pesquisador da Embrapa Soja,
Para o coordenador técnico da Henrique Debiasi.
Cocamar, Rafael Furlanetto,
“o DRES é uma ferramenta EXPECTATIVA – A estrutura do
estratégica para que a coope- solo é componente essencial
rativa consiga elevar a produ- da fertilidade, porque influentividade dos cooperados, nos cia o comportamento físico,
próximos anos, para a meta químico e biológico do solo,
de 100 sacas de soja e 200 dando sustentação à produtisacas de milho por hectare”. vidade agrícola. Até agora no
A ideia é que os primeiros pro- Brasil, a estrutura das camadutores a utilizá-lo sejam, das superficiais vinha sendo
também, seus divulgadores, avaliada por meio de métodos
disseminando o método entre quantitativos que não a caracterizavam precisamente e
os demais.
eram de difícil aplicação e in“O Dres permite, de forma terpretação em condições de
muito mais rápida, a tomada campo.
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Grupo da Cocamar viaja
aos Estados Unidos
Um grupo formado por cooperados e técnicos da Cocamar
realizou viagem no período de
26 de agosto a 3 de setembro
para os Estados Unidos, onde,
no estado de Illinois, cumpriu
roteiro de visitas a propriedades rurais, empresas, cooperativas e instituições de pes-

quisa. A delegação liderada
pelo gerente técnico Renato
Watanabe, esteve também na
Farm Progress Show – uma
das mais importantes feiras
tecnológicas para o agrone-

gócio em todo o mundo - e foi
composta pelos três produtores que venceram o Concurso
Cocamar de Produtividade de
Soja 2016/17 (Valdir Waldrich, de Arapongas, Gérson

Bortoli, de Umuarama, e Albertino Afonso Branco, de
Iporã), os respectivos técnicos da cooperativa que lhes
deram assistência e alguns
convidados.
Informe Publicitário

Pará, a nova fronteira
ao norte do Brasil
Situado ao norte do Brasil, o
Pará é o segundo estado do
País em superfície, com uma
área superior a 1,24 milhão
de km2. Possui riquezas naturais, grande potencial
energético e investe fortemente no desenvolvimento
industrial.

água doce da Amazônia,
além de 20 mil km de vias
navegáveis. No transporte
terrestre, o estado possui
extensa e estratégica malha
rodoviária que liga a Amazônia ao resto do Brasil, em
que se destacam a BR-163
(Santarém-Cuiabá) e a BR158, que atravessa sete esPorque investir no Pará? O tados, ligando a região norte
estado tem localização geo- ao sul do País.
gráfica estratégica por conta
da proximidade com os mer- Com clima para duas safras
cados do Caribe, Estados anuais, solo de qualidade
Unidos, Europa a Ásia, aces- com alta fertilidade e grande
sados por via marítima.
incidência de luz, a produção
de grãos apresenta oportuO Pará também tem o maior nidades para a instalação de
potencial hidroviário da re- esmagadoras de soja, indúsgião, com 62% do total de trias de óleos vegetais, de
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proteína animal (aves e suínos) e de alimentos (biscoitos, cereais, etc).
A porta de entrada para investidores no estado do
Pará é a Codec - Companhia
de Desenvolvimento do
Pará, instituição que oferece apoio total à empreendedores interessados em
investir no Estado, por meio
da recepção, apoio técnico
e acompanhamento de investidores e de projetos em
implantação em expansão
no Pará.
Conheça estas e outras oportunidades no Pará, acessando www.codec.pa.gov.br.

COCAMAR

Dia de Negócios oferece oportunidades
Iniciativa foi realizada em agosto nas unidades da Cocamar em Maringá, Cianorte e Cambé
Dia de Negócios que
a Cocamar promoveu
dias 9 e 10 de agosto,
em Maringá, nos dias
23 e 24 em Cianorte, e nos
dias 30 e 31 do mesmo mês
em Cambé, reuniu 20 empresas fornecedoras de produtos
diversos, entre peças, lubrificantes, maquinários, pneus,
equipamentos, linha veterinária e outros.

O

O gerente comercial de Peças
e Implementos, Clóvis Aparecido Domingues, explicou
que a proposta é oferecer
oportunidades aos produtores. “Conseguimos condições diferenciadas de negociação junto aos nossos fornecedores”, frisou, citando
que para o visitante é uma
chance, ainda, de conversar
com os profissionais das empresas e tirar eventuais dúvidas sobre equipamentos e Máquinas expôs tratores e
fez a comercialização de contecnologias.
sórcios em Maringá.
Foram ofertados, também,
suplementos minerais, medi- A ideia de implementar o Dia
camentos, rações e biológi- de Negócios, segundo o sucos, conforme mencionou o pervisor de vendas, Marcos
gerente comercial de Produ- Rocco, surgiu de realizações
tos Veterinários, João Ivo semelhantes, organizadas
Lima. Por sua vez, a Cocamar em pequena escala pela coo-

perativa em algumas unidades, nos últimos anos, para
divulgar parte da linha de
produtos.

Em Maringá, acima, e Cianorte, abaixo,
foram ofertados peças, lubrificantes,
maquinários, pneus, equipamentos,
linha veterinária e outros

Conseguimos condições
diferenciadas de negociação
junto aos nossos fornecedores”.
Clóvis Domingues
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Cocamar conta com nova estrutura
em São Sebastião da Amoreira
Uma estrutura para o recebimento e o transbordo de grãos
foi locada pela Cocamar em
São Sebastião da Amoreira,
município da região de Londrina, onde a cooperativa já
atua desde 2010.
A informação foi oficializada, no
início do mês, pelo presidente
da cooperativa, Divanir Higino,
em reunião promovida com
cooperados, no próprio local.
Higino estava acompanhado do
superintendente de Operações,
Osmar Liberato, do gerente de
Unidades, Leandro Cezar Teixeira, do gerente de Cooperativismo e Desenvolvimento de
Novos Negócios, Nilton César
Martins, do gerente em São Sebastião da Amoreira, Robison
Alessandro Queiróz, e do integrante do Conselho Fiscal, Sil-

vio Nakamura.
De acordo com o presidente, a
estrutura irá agilizar o recebimento de grãos, sendo que a região é produtora, principalmente, de soja, milho e trigo. Localizada estrategicamente no km
1 da PR-525 , a unidade conta
com tombador para descarga,
duas moegas, silo-pulmão, escritório e um amplo pátio.

Diretoria e cooperados
oficializaram a informação
em reunião recente
na unidade

Ampliação da armazenagem em Nova Andradina e Iepê
Para dar suporte aos volumes crescentes de recebimento das safras, a Cocamar está investindo na ampliação de sua capacidade de
armazenamento de grãos em duas unidades
fora do Paraná, localizadas em Nova Andradina
(MS) e Iepê (SP). A previsão é que as obras, já
em andamento, sejam concluídas no início do

próximo ano, para a colheita da safra de soja e receberá um armazém graneleiro para 68 mil
toneladas, ficando com uma capacidade estática
2017/18.
de 110 mil toneladas. Já a Unidade de Iepê, no
NÚMEROS - De acordo com o gerente de arma- oeste paulista, que conta com estruturas para
zenagem de produto da cooperativa, Márcio Klos- acondicionar 8,8 mil toneladas, vai ganhar dois
ter, a unidade de Nova Andradina, no sudoeste silos para 6 mil toneladas cada um e totalizar
do Mato Grosso do Sul, abriga 42 mil toneladas 20,8 mil toneladas.

ESTREITANDO
LAÇOS Representantes da
Stoller, tradicional
fornecedora da
Cocamar, foram
recebidos para uma
visita no dia 30 de
julho por gestores
da cooperativa,
em Maringá
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PECUÁRIA

Cocamar lança a segunda
edição do “Mais Bezerros”
Campanha vai até 29 de setembro e inclui protocolos de
inseminação, vacinas reprodutivas, sêmen e outros itens
exemplo do que fez
nesta mesma época
em 2016, a Cocamar
lançou em agosto a
campanha “Mais Bezerros”,
direcionada a pecuaristas de
sua região, cujo foco é a comercialização de produtos para
Inseminação Artificial em
Tempo Fixo (IATF).

A

sitiva”, lembra o gerente comercial de Pecuária, João Ivo
Lima. Segundo ele, percebe-se
uma preocupação maior dos
pecuaristas, hoje em dia,
quanto à melhoria genética de
seus rebanhos.

A campanha, que inclui protocolos de inseminação, vacinas
reprodutivas, sêmen e outros
“A resposta dos produtores à itens, segue até 29 de setemprimeira edição da campanha, bro. “Nossa política é oferecer
no ano passado, foi muito po- itens de qualidade indiscutível,
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das marcas mais reconhecidas
do mercado, em condições
competitivas de negociação”,
acrescenta.
A atividade pecuária está presente na maior parte das regiões atendidas pela Cocamar
– noroeste e norte do Paraná,
sudoeste do Mato Grosso do
Sul e oeste de São Paulo.
Trata-se de um segmento que a qual mantém uma rede de consolidando-se entre as
tem merecido especial aten- lojas para a comercialização principais fornecedoras do
ção por parte da cooperativa, de insumos agropecuários, ramo.

INDÚSTRIA

Cresce produção de
resíduos mistos e rações
A previsão é fechar o ano com uma produção total de 31.500 toneladas
de rações, a mais alta desde 2011, quando a Cocamar passou a atuar no setor
tilizando subprodutos
do processamento industrial de grãos, em
Maringá, a Cocamar
elabora um resíduo misto de
grande procura, por parte dos
pecuaristas, que o destinam à
alimentação animal. Em julho,
a produção atingiu 4.214 toneladas, um recorde, considerando a média mensal ao redor
de 3.500 toneladas.

U

O zootecnista Joel Murakami,
coordenador de Pecuária da
cooperativa, explica que o produto, por ser altamente nutri-

tivo, é normalmente bastante
demandado, por sua qualidade, para suprir parte da alimentação dos rebanhos.
Contudo, Murakami acredita
que com as geadas ocorridas
neste ano, as pastagens tenham sido ainda mais afetadas, obrigando os produtores a
ampliarem as compras de resíduo misto na cooperativa.
Não, necessariamente, pelo
mesmo motivo, a produção de
rações animais também está
em expansão na Cocamar. No
mês de julho, o montante atin-

giu 2.671 toneladas, 13% a
mais em comparação às 2.364
toneladas de junho. Há uma
linha específica para bovinos
de leite e corte, mas a cooperativa também atende o segmento de peixes e cães.
“Estamos consolidando ganhos de participação no mercado”, enfatiza Murakami. A
previsão é fechar o ano com
uma produção total de 31.500
toneladas de rações, a mais
alta desde que a cooperativa
passou a atuar nesse segmento, em 2011.

Estamos consolidando
ganhos de participação
no mercado”.
Joel Murakami
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PRODUTOR

Diversificar para sobreviver

Valter, Massami
e um dos seis
funcionários da
propriedade

Os Wanishi, de Pìtangueiras, têm no café e nos legumes a receita da propriedade.
Com a mecanização, eles puderam ampliar os negócios
café sempre foi o carro
chefe da propriedade
da família Wanishi, de
Pitangueiras, mas devido à intensa demanda por
mão de obra, estava difícil conduzir os cafezais. Plantar só soja e milho estava fora de questão. Com apenas 36 hectares,
não daria para a família de Valter Akira Wanishi e do pai, Massami, sobreviverem apenas da
oleaginosa.

O

A mecanização da cafeicultura é que possibilitou que
permanecessem na atividade,
aproveitando o tempo para
produzir legumes, além de
soja e milho. E apesar da área
pequena, sobrevivem tranquilamente as duas famílias e
ainda geram seis empregos
diretos.

obra, como tornou o café viável
economicamente. Até encontrávamos pessoal para colher,
mas era mão de obra não qualificada e muito cara”, afirma
Valter. Com a mecanização, o
custo da colheita reduziu em
40%, tornando o café rentável
mesmo quando o mercado não
é muito favorável, potencializando os lucros nos momentos
“A mecanização não só resol- de bons preços, destaca o cooveu os problemas com mão de perado.

Outra cultura cultivada pela
família, há 11 anos, é o aspargo. É pouco mais de um
hectare e produz 4.800 quilos
por mês. A cultura é permanente. Os brotos são colhidos de outubro a maio e entregues no Ceasa de Londrina e no Ceagesp, de São
Paulo.

Como são poucos os produtores de legumes no município,
Valter diz que com uma estufa
de tomate, dá para tirar R$ 5
mil por mês em 1.200 metros
quadrados. “Não tem o que dá
mais”, afirma. Entretanto, faz
dois anos que está trabalhando com estufa e só agora é que
começou a “acertar a mão”.

CAFÉ - Atualmente, os Wanishi
possuem pouco mais de sete
hectares com café, com 30 mil
pés produzindo 40 sacas beneficiadas por hectare. E estão
plantando mais 14 hectares e
meio. A família tem toda estrutura: secador, roçadeira, despolpador e demais implementos e contrata uma colheitadeira de Minas Gerais, junta-

ESTUFAS - Há dois anos, a família começou a trabalhar
com estufas. São sete de tomate e uma de pepino japonês
,com 1.200 metros quadrados
cada. Por estufa de tomate os
Wanishi produzem 500 caixas
em seis meses colhendo por
dois ou três meses. Já de pepino produzem 500 caixas no
ciclo total de 70 dias. A maior

“Não é fácil produzir. Dá trabalho, a adubação é pesada e
há muito problema com doenças”, comenta. Os dois têm
ainda um parreiral de maracujá azedo, que está em seu
primeiro ano de produção e
uma plantação de banana nanica. Valter está irrigando o
maracujá e o aspargo, além
das estufas.

A mecanização não só resolveu
os problemas com mão de obra,
como tornou o café viável
economicamente.”
Valter Wanishi
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mente com outros produtores parte da produção é vendida
da região.
nos mercados da cidade.

SUCO JUSTO

Trabalhador rural, só com contrato formal
A principal vantagem para o empregador é a segurança jurídica,
atendendo a legislação trabalhista vigente
formalização na contratação do trabalhador rural traz uma
série de vantagens,
tanto para o empregador como para o empregado, afirma
Silvia Podolan, coordenadora
de Projetos do Instituto Cocamar. A principal vantagem
para o empregador é a segurança jurídica ou garantia
legal. Permitir a presença de
trabalhadores não contratados na propriedade é seguir
na contramão da legislação
vigente, ressalta, expondo o
produtor aos riscos relacionados e às medidas punitivas
estabelecidas na lei.

A

Alguns pontos devem ser destacados quando se fala em legislação trabalhista para área HORAS EXTRAS: o adicional
de horas é de, no mínimo,
rural:
50% sobre o valor da hora
JORNADA DIÁRIA: não pode normal de trabalho, conforme
exceder 8 horas diárias. Em determina o art. 7º, inciso XVI
atividades com duração supe- da Constituição Federal.
rior a 6 horas diretas, deve
haver um intervalo de, no mí- TRABALHO NOTURNO: é connimo, 1 hora sem prejuízo na siderado como trabalho noturno rural aquele que for
remuneração.

executado entre às 21 horas
de um dia e às 5 horas do dia
seguinte (lavoura) e 20 horas
de um dia e 4 horas do dia seguinte (pecuária). A Lei
5.889/73 prevê um adicional
de 25% sobre o total da remuneração normal.

proibido qualquer trabalho até
os 16 anos. De 16 a 18 anos
são proibidos os trabalhos noturnos, insalubres, periculosos ou penosos (que envolvam contato com poeira, calor, gasolina, produtos químicos, agrotóxicos, ruídos ou a
venda de bebidas alcoólicas,
TRABALHO DE MENOR: é entre outros).

Jornada diária
não pode exceder
8 horas

Garantias para o empregado
dade deve ser registrada na
Carteira de Trabalho, com data
da admissão, salário, atualizações, férias e dispensa.

empregado no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
e efetuar os recolhimentos
previdenciários de 8, 9% ou
11% sobre a remuneração,
- INSCRIÇÃO E RECOLHI- conforme o valor do salário.
MENTO DE INSS: É obrigação
- CONTRATAÇÃO CLT: a ativi- do empregador inscrever o - FGTS: deve ser recolhido

As vantagens para o empregado com a formalização do
contrato também são bastante
claras, proporcionando garantias trabalhistas e previdenciárias. Os principais pontos são:

vereiro e novembro e a segunda até o dia 20 de dezembro. A primeira parcela corresponde à metade do salário, e a segunda, a outra me- DÉCIMO TERCEIRO SALÁ- tade descontando o valor da
RIO: São duas parcelas, uma primeira parcela e os encarpaga entre os meses de fe- gos.

mensalmente pelo empregador, sem desconto no salário,
8% do salário bruto pago ao
trabalhador.
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SUCO JUSTO

Saúde e segurança do trabalhador
Além de não permitir a presença de trabalhadores não
contratados, o produtor também não deve tolerar que sua
equipe trabalhe sem EPI´s Equipamentos de Proteção Individual, diz Silvia Podolan. Os
EPIs são obrigatórios, conforme
a NR 06 do Ministério do Trabalho e Emprego e são um dos
principais itens referentes à
saúde e segurança dos trabalhadores rurais durante a colheita da laranja. Silvia lembra
que todos os EPIs só podem ser
utilizados se possuírem o Certificado de Aprovação.

Para garantir a segurança
dos trabalhadores na colheita
da laranja o Instituto Constâncio Pereira Dias (ICPD) e a
Cocamar, através dos seus
técnicos de campo, realizam
treinamento e orientação nas
propriedades a todos os colaboradores envolvidos na atividade, desde o proprietário,
até os encarregados de turma
e os colhedores.

namento com relação à
planta, problemas com o desnível de terreno, buracos e
tipos de solo que podem resultar em acidentes. Segundo
Rodrigo Toledo, técnico de
Segurança “grande parte dos
pomares na região depende
deste equipamento para a
colheita dos frutos, e a maioria dos acidentes envolvem a
escada”.

Um ponto importante abordado no treinamento de colheita é o uso seguro de escadas: qual o melhor posicio-

Outros cuidados ressaltados
nos treinamentos são a necessidade de se manter hidratado, a atenção em re-

Cabe ao empregador:

lação ao limite de peso para
os trabalhadores e a movimentação de máquinas e
equipamentos dentro dos po-

mares, que só podem ser
dirigidos por pessoa treinada
e habilitada para esta função.

Cabe ao empregado:
• Usar o EPI apenas para a finalidade a que se destina
• Responsabilizar-se pela guarda e conservação
• Comunicar ao empregador qualquer alteração que
o torne impróprio para uso
• Cumprir as determinações do empregador sobre o
uso adequado.

EPIs obrigatórios
na colheita:

• Adquirir o EPI adequado ao risco de
cada atividade

• Substituir quando danificado ou
extraviado

• Exigir seu uso

• Óculos de Proteção, de preferência os telados

• Só adquirir EPI aprovado pelo órgão
nacional competente em matéria de
segurança e saúde no trabalho

• Fazer a higienização e manutenção
periódica
• Comunicar ao Ministério do Trabalho
e Emprego qualquer irregularidade

• Luva

• Orientar e treinar o trabalhador sobre o
uso adequado, guarda e conservação

• Registrar o seu fornecimento ao
trabalhador

• Touca árabe ou chapéu, para proteção contra as intempéries

• Camisa de manga longa ou avental com mangas

• Perneira ou caneleira.
• Bota de segurança
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SUCO JUSTO
Com o objetivo de manter a transparência e os produtores poderem acompanhar o andamento dos projetos desenvolvidos com os recursos provenientes
do Prêmio recebido na venda do suco com o Selo Fairtrade – Comércio Justo, apresentamos o status do PDCJ – Plano de Desenvolvimento do Comércio
Justo até o mês de julho 2017
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PESQUISA

Metade dos produtores de médio porte,
no país, está ligada a cooperativas
A principal atividade deles é a pecuária, seguida por culturas anuais (soja e milho)
ma pesquisa realizada com produtores de médio porte
de 17 estados e do
Distrito Federal com recursos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) mostrou alguns dos motivos pelos quais
o agronegócio é o setor que
mais cresce no Brasil.

U

levantamento mostrou que
50% dos agropecuaristas, em
583 municípios, são associados a alguma cooperativa
agrícola.

A principal atividade desenvolvida é a pecuária, seguida
por culturas anuais (como soja
e milho), horticultura, fruticultura, cultivo de cana, reflorestamento, entre outros, como
Realizado pelo Instituto In- culturas irrigadas e orgânicas.
teramericano de Cooperação A infraestrutura das propriepara a Agricultura (ICCA), o dades também é elevada entre
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médios produtores, que têm
receita estimada entre R$ 366
mil e R$ 1,6 milhão ao ano. Ao
todo, os entrevistados possuem 3 mil tratores, 921 silos
e 577 colheitadeiras.
PORTE MÉDIO - Segundo a
pesquisa, a categoria de produção de porte médio é composta por quase 800 mil produtores espalhados pelo país.
Eles são responsáveis por
cerca de 20% do valor bruto
da produção agropecuária.

ceu ainda o fato de muitos
trabalharem em cooperativas
agrícolas. “Juntos, eles são
mais fortes”, comenta. Távora destaca que grandes
produtores estão familiarizados com o ‘caminho das pedras’ para obter financiamentos e tecnologias, mas
que pequenos e médios produtores carecem de orientações, o que será fornecido de
maneira distribuída a partir
dos resultados do levantaFORTES - O diretor reconhe- mento. (Gazeta do Povo)

Os resultados da pesquisa
servirão de base para o Mapa
fornecer assistências de forma estratégica. “A partir das
informações, deslocamos técnicos para determinada região, onde é realizado um treinamento, um seminário, voltado ao grupo que precisa de
instruções”, promete Juarez
Távora, diretor do Departamento de Integração e de Mobilidade Social do Mapa.

ARTIGO

Cooperativismo agrega valor
à produção primária,
em todos os setores
Mas não é só no agro que o sistema vem aumentando.
Temos 13 ramos diferentes, e um dos que mais avançam é o de crédito
Roberto Rodrigues*
s associados a qualquer tipo de cooperativa já somam mais
de um bilhão de pessoas no mundo. Se cada um
tiver três dependentes diretos, são quatro bilhões de seres (mais da metade dos terráqueos) ligados a esse movimento que começou na Inglaterra em meados do século 19
como consequência da Revolução Industrial, responsável
por enorme exclusão social.

O

No Brasil, são cooperados
cerca de 13,2 milhões de pessoas que, se também tiverem
três dependentes cada um,
vão somar 52,8 milhões, ou
apenas 26% da população
brasileira.
NOTÁVEIS - Embora porcentualmente menor que a repre-

sentatividade no mundo, nosso cooperativismo vem crescendo bastante no setor rural,
onde mais de 50% do valor da
produção passa pelas cooperativas. E com duas características notáveis: a primeira
tem a ver com o fato de que,
na economia globalizada, a
renda rural se faz na escala,
visto que a margem por unidade de produto está muito
estreita. Ora, o pequeno produtor, por definição, não tem
escala individual, e só pode
alcançá-la em cooperativas,
somando a sua produção com
a de seus iguais. E a segunda
é que as cooperativas estão
agregando valor à produção
primária, via indústrias de
transformação, em todos os
setores: leite, carnes, óleos
vegetais, açúcar e álcool,
café, frutas e alimentos précozidos, acessando mercados
os mais diversos.

crédito estivessem ligadas a
um único banco cooperativo
(o que acontecerá um dia),
este já seria o sexto do país
em ativos, atrás apenas do
Banco do Brasil, Caixa, Itaú,
Bradesco e Santander.
BRAÇO ECONÔMICO - É sabido
que o que diferencia uma
nação desenvolvida de uma
não desenvolvida é o grau de
organização de sua sociedade. Quanto mais organizada,
menos sujeita ela é à exploração política e à corrupção. E a
cooperativa é o braço econômico da organização social.
Nelas, as pessoas aprendem
a operar em conjunto na direção do interesse de todos. Governam seus destinos econômicos.

13 ramos diferentes, e um dos
que mais avançam é o de crédito. As cooperativas de crédito funcionam como pequenos bancos, com a vantagem
de que o seu mutuário é também seu dono, de modo que o
resultado do ano é distribuído
aos cooperados. E elas operam com clientes pequenos
CRÉDITO - Mas não é só no que muitas vezes não interes- * Ex-ministro da Agricultura e
agro que nosso cooperativis- sam aos bancos comerciais. coordenador do Centro de
mo vem aumentando. Temos Se todas as cooperativas de Agronegócios da FGV
Claro que a função essencial
da cooperativa é melhorar a
renda do associado, e faz isso
levando a ele os insumos tecnicamente necessários a um
preço que o pequeno jamais
conseguiria sozinho, e vendendo melhor a produção, inclusive na exportação.
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Em ano difícil, produtor cooperativista
se sente mais protegido

Ricken: 2017 “está
sendo diferente”

“As cooperativas estão muito
bem estruturadas, seguindo
um planejamento, e isto é que
faz a diferença neste momento
para os produtores.” A frase foi
dita pelo presidente do Sistema
Ocepar, José Roberto Ricken,
recentemente em evento na
Cocamar. Segundo Ricken,
2017 “está sendo diferente” em
comparação aos últimos cinco
anos, devido principalmente ao
caos político, que deixa o governo sem ação.

O produtor que está fora do sistema
cooperativista se sente inseguro e
sua preocupação é maior em
comparação àquele que se sente
abrigado em sua cooperativa”
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RESULTADO - Ele frisou que o
cooperativismo do Paraná deve
fechar o ano “em condições
tranquilas, mas com resultado
menor, o que já era previsto,
como reflexo da forte retração
da economia nos últimos
anos”.

2015. Considerando todo o setor cooperativista do estado, o
faturamento em 2016 foi de R$
70 bilhões, 16% a mais que no
exercício anterior.
ARMAZÉNS - O dirigente lembrou que no Paraná quase 60%
de tudo o que se produz passa
pelas cooperativas. Da mesma
forma, 50% da capacidade de
armazenagem de grãos, no estado, está em poder do sistema
cooperativista. Mas deixou claro: se os cooperados não fixarem as suas safras, deixandoas armazenadas indefinidamente nas unidades das cooperativas, o desafio de acondicionar
produções tão grandes quanto
a da atual safra de milho de inverno, será cada vez maior.

FORTALECEREM - “O produtor
que está fora do sistema cooperativista se sente inseguro e
sua preocupação é maior em
comparação àquele que se
sente abrigado em sua cooperativa”, ressaltou Ricken. Ele
enfatizou a necessidade de os
associados fortalecerem a sua
organização para, em momentos assim, se sentirem mais
protegidos. No ano passado, o
grupo com as dez maiores cooperativas paranaenses registrou um crescimento médio de CARNE - Ricken fez menção,
13,8% no comparativo com ainda, ao “desastre” ocasiona-

do pela operação Carne Fraca,
da Polícia Federal, que criou
grandes dificuldades para a comercialização de carne bovina
nos mercados interno e externo. “Para os produtores das
matérias-primas que são a base alimentar dos rebanhos, esta situação afetou diretamente”, comentou.
PLANO - Quanto ao Plano Safra
2017/18, Ricken disse que foi
garantido, ao menos, o mesmo
montante do ano passado. “Cogitava-se que seria 30% menos”, citou, frisando que haverá
recursos para custeio, mas foi
retirado o dinheiro de giro
(usado para adiantamento ao
produtor). E lembrou que no dia
12 de julho, cooperativas de
todo o Brasil fizeram uma mobilização para tentar reverter
isso junto ao governo federal.

OPINIÃO

Na Europa, o incentivo
à energia renovável
A convite da Faep, soubemos como este assunto está sendo tratado na Áustria, Alemanha e Itália
Sérgio Mendes
o mês de maio, nossa
equipe do programa
RIC Rural, da RICTV
Record do Paraná, a
convite da Federação da Agricultura do Estado do Paraná
(Faep), fez uma viagem técnica
à Europa para saber como a
Áustria, Alemanha e Itália produzem energias alternativas,
as chamadas energias limpas.

N

O que vimos por lá é que há
uma grande preocupação e incentivos dos governos desses
países para que empresas privadas, cooperativas e produtores rurais produzam e utilizem
energias renováveis em subsAmparo e incentivos, como
tituição à energia extraída de
subsídios financeiros, são deselementos fósseis, como o petinados àqueles que investem
tróleo, por exemplo.
na produção de energias limNa Europa, 20% da energia pas, renováveis, sem agredir
consumida nos lares e nas in- ou poluir o meio ambiente.
dústrias têm sua origem nas
Alguns problemas ambientais
usinas de biogás, eólicas, de
que enfrentamos aqui no Brabiomassa e energias geradas
sil, como o destino de dejetos
por meio de placas fotovoltaide suínos, do gado leiteiro e do
cas, tendo o sol como sua pringado criado em confinamencipal matéria-prima.
tos, por exemplo, se transforCom relação às atuais usinas mam em calor e energia elénucleares, ainda em funciona- trica para residências e indúsmento na Alemanha, a pressão trias nos países visitados, sopopular é grande para o seu luções amparadas de forma
fim, o que deve ocorrer até o legal pelos próprios governos.
ano de 2022, de acordo com o
Na União Europeia, assim como
plano do governo alemão.
no Brasil, os órgãos ligados ao
Diferentemente do Brasil, nos meio ambiente são rigorosos
países que visitamos existem com quem, de certa forma,
leis bem definidas sobre explo- "mexe" com a natureza, daí a
ração de energias alternativas. grande reclamação que ouvi-

mos sobre a burocracia que
enfrentam, mas reconhecidamente eficaz.
E de tudo que presenciamos
nessa viagem técnica fica uma
constatação: hoje temos uma
ideia de como devemos nos
programar com relação à produção de energias alternativas
num futuro não muito distante.
O que vimos certamente servirá de experiência para construirmos um novo modelo brasileiro, o qual o Paraná poderá
utilizar para produzir energia
limpa, com total respeito a
quem produz e à natureza.
*Sérgio Mendes – Jornalista e
apresentador dos programas
RIC Rural, RICTV Record – Paraná e CBN Rural, Rádio CBN
Maringá e CBN Ponta Grossa

Na Alemanha, uma “plantação” de placas fotovoltaicas
que produzem energia a partir do aproveitamento da luz solar;
Sérgio Mendes e Rose Machado na viagem técnica
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EMPREENDEDORISMO

Da cidade para o sucesso no campo
Marilda Kawasake, de Carlópolis, não conseguia sequer se imaginar
trabalhando num sítio. Hoje, ama o que faz e não pensa em nada melhor
Marly Aires
cooperada Marilda
Leiko Kawasake, de
Carlópolis, nunca se
imaginou trabalhando num sítio. Boa parte de sua
vida viveu na cidade e não
tinha a menor ideia de como
lidar com uma propriedade
rural. Mas mulher empreendedora, quando se viu separada e
com três filhos para cuidar,
não fugiu da luta e assumiu as
terras que ficou com ela na separação. “Ser produtora rural
não estava nos meus planos,
mas hoje não consigo pensar
em ser outra coisa. Amo o que
faço”, diz.

A

CAFÉ E FRUTAS - Com a ajuda
de dois funcionários, toca os
25 hectares que possui, onde
12 estão ocupados com café e
10 hectares com frutas como
abacate, goiaba, maracujá azedo, lichia, pitaia, e o restante
com banhados, mata e edificações. Além de tocar os seus 49
mil pés de café, ainda arrendou
mais 35 mil pés, se estruturando aos poucos.

As frutas dão uma renda praticamente mensal, mantendo os
gastos da propriedade, sobrando o café para investimentos,
melhorias e reserva. “Sou muito grata a meus vizinhos, a Emater, o Sindicato Rural e a cooperativa que sempre me apoiaA cooperada buscou capacita- ram e orientaram”, afirma.
ção, o apoio de amigos, planejou suas estratégias e se GESTÃO - Marilda tem concensuperou. “Precisamos estar trado sua atenção na gestão da
sempre atualizados, acom- propriedade e comercialização
panhando as novidades tec- de seus produtos, mas se for
nológicas e buscando novos necessário fazer qualquer oucaminhos. Conversando, ou- tra coisa, ela mete a mão na
vindo, vendo o que os outros massa. “Tive que aprender totêm feito, a gente aprende da a parte operacional, para
saber exigir, até mesmo da comuito coisa”, diz.
Produtora concentra sua atenção na gestão da propriedade e
comercialização de seus produtos, mas domina toda a parte operacional

Precisamos estar sempre atualizados,
acompanhando as novidades
tecnológicas e buscando novos
caminhos. Conversando, ouvindo,
vendo o que os outros têm feito, a
gente aprende muito coisa”.

lheita de café, que é terceiri- segue todas as recomendazada”, diz. Também aprendeu a ções técnicas.
dirigir trator, passar a trincha na
entrelinha e pulverizar o cafezal. MECANIZAÇÃO - O café é todo
mecanizado e Marilda possui
“São manejos que não podem equipamentos próprios para a
atrasar. Se o funcionário sair maior parte do manejo. Só aluou faltar, não posso ficar na ga máquinas para a colheita,
mão. Tinha que saber me vi- esqueletamento e para recorar”, explica, ressaltando que lher o café caído no chão. E

todos os equipamentos e a
mão de obra são otimizados,
empregando-os no manejo das
frutas também. A maior parte
dos serviços no sítio é feita por
ela e os dois funcionários. Só
contrata na colheita das frutas,
quando necessário, e do café.
Produz em média 50 sacas beneficiadas de café por hectare.
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CONSÓRCIO

Braquiária para
recuperar solo degradado
Trabalho começou no ano passado e a expectativa é de que os
resultados possam ser contabilizados nos próximos anos
produtor Sandro Luigi Ohi, de Cianorte,
que cultiva 22 alqueires próprios e 18
arrendados, busca sempre
empregar uma boa tecnologia
em sua lavoura de soja e
milho para obter os melhores
resultados possíveis. No ano
passado, lançou mão de uma
estratégia que tem se destacado na recuperação dos solos, o consórcio de milho com
braquiária.

O

Segundo o engenheiro agrônomo da Cocamar, Ricardo
Faccin, que presta assistência
ao produtor, a braquiária deixa
no solo um grande volume de
Gustavo, filho
de Sandro,
ajuda-o no
trabalho na
empresa e na
propriedade rural

palha e raízes que ajudam na
descompactação do solo, no
aumento do teor de matéria
orgânica, na manutenção da
umidade do solo, e ainda protege das altas temperaturas e
da erosão, além de ajudar no
controle de plantas daninhas
e outros benefícios.
E é apostando nisso que Sandro adotou o consórcio de milho com braquiária para recuperar uma área arrendada de
cinco alqueires de pastagem,
que estava com o solo degradado. Este é o segundo ano
que está consorciando. A primeira soja plantada na área
deu 130 sacas por alqueire,
menos que a média das outras

áreas, que ficou em 150 sacas,
mas a expectativa era de uma
produção bem menor. Só aí já
se podem sentir os efeitos positivos no primeiro ano, avalia
Sandro. Mas, daqui para frente
é que vai ser possível contabilizar os resultados.
Além de usar a braquiária como cobertura do solo, tem integrado a criação de bovinos
na área, feita pelo proprietário
como forma de pagamento de
parte do arrendamento.
Sandro e o filho Gustavo, que
está fazendo Administração,
se revezam no trabalho na
empresa que possuem na cidade e na propriedade rural.
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Argentinos visitam a Cocamar
O parque industrial da Cocamar, em Maringá, foi visitado
na manhã de 22/8, por um
grupo de técnicos argentinos
ligados ao agronegócio. Promovida pela empresa Bayer, a
viagem incluiu também uma
passagem pela unidade da
Embrapa em Londrina.
Na Cocamar, a delegação foi
recebida pelo gerente de Negócios Insumos, Geraldo Amarildo Ganaza, que fez uma
explanação geral sobre a cooperativa. Ganaza destacou a
evolução dos números do faturamento a cada ano, salientando que, de acordo com o
planejamento estratégico, o
objetivo é chegar em 2020 ao
patamar de R$ 6 bilhões, praticamente o dobro em compa-
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ração a 2015.
Eles estiveram também na
Unidade Maringá, onde observaram o atendimento prestado aos cooperados e o

funcionamento do shopping.
De acordo com o representante técnico de vendas da
Bayer, Rodrigo Dena, o grupo
argentino é composto por alguns profissionais ligados à

Bayer naquele país e também
por consultores, que atuam
em diversos segmentos. A finalidade da visita é conhecer
mais sobre o agronegócio
brasileiro.

CONSCIENTIZAÇÃO

Unicampo desenvolve programa
para prevenir acidentes
Iniciativa realizada desde 2014 entre cooperados e colaboradores
apresenta, como resultado, a redução do número de ocorrências
omemorando 25 anos
em 2017, a cooperativa Unicampo possui
mais de 1,8 mil cooperados, dos quais ao menos
86% estão constantemente
nas estradas, em praticamente todo o Brasil, prestando serviços autônomos para dezenas
de clientes. São engenheiros
agrônomos, técnicos agrícolas, médicos veterinários e
técnicos em agropecuária, entre outros que, inevitavelmente, ficam expostos aos riscos
no trânsito.

C

Para conscientizá-los sobre a
necessidade de prevenção de
acidentes, a cooperativa implementa desde 2014 o Programa de Cultura de Segurança Unicampo, com ações
voltadas ao ambiente de trabalho e ao trânsito, que in- movia ações pontuais de secluem, também, atividades gurança mas, ao avaliar mecorretivas.
lhor a importância desse
tema, foi designada no mês
De acordo com a entidade, que de setembro uma equipe
tem sua sede em Maringá multidisciplinar cujo desafio
(PR), os avanços ficam evi- era estruturar um programa
dentes quando são compara- de segurança envolvendo
dos os números de acidentes tanto os cooperados quanto
ocorridos daquele ano para cá. os colaboradores. O objetivo
O principal indicador é a redu- era capacitá-los e, também,
ção no número de acidentes incentivá-los a adotar hábigraves e gravíssimos, levando tos voltados à preservação
em conta, proporcionalmente, da saúde e de segurança, de
a quantidade de cooperados maneira a minimizar os risatuantes.
cos de atividades ligadas ao
dia a dia no trabalho e no
Até 2014, a Unicampo pro- trânsito.

O adesivo 0800 “Como estou dirigindo?”, foi colocado na parte traseira do veículo

De acordo com a cooperativa,
passou a ser feito, também,
um acompanhamento mensal
das ocorrências e uma análise
estatística das mesmas. Eram
mais de 50 informações sobre
acidentes, a cada mês, minuciosamente estudadas com o
propósito de direcionar os trabalhos, sempre com foco na
segurança. No primeiro ano, a
prioridade foi a conscientização, por meio do envio de informativos e dicas de segurança.

ço importante, segundo a Unicampo, uma vez que a partir
deles estabeleceram-se as
estratégias. O adesivo 0800
“Como estou dirigindo?”, foi
colocado na parte traseira do
veículo. Ao mesmo tempo, começou a ser feito o acompanhamento dos acidentes de
trânsito, ainda na fase inicial
do programa.

Atualmente, a Unicampo inclui, em suas ações, a telemetria veicular, que consiste do
acompanhamento dos excesTer em mãos os indicadores sos de velocidade e da utilizasobre os acidentes é um avan- ção do veículo. Com tal recur-

so, a cooperativa tem, ao seu
dispor, informações a respeito
de velocidade excedida, quilometragem percorrida, utilização e localização dos veículos,
além de poder fazer uma análise detalhada dos acidentes e
estabelecer futuras ações preventivas com relação aos
mesmos. Os indicadores (telemetria, acidentes, multas e
avarias, por exemplo), são
mensalmente debatidos em
reunião promovida entre a
equipe multidisciplinar, cujos
integrantes são denominados
Multiplicadores de Segurança
Unicampo.
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Parceiros em Campo discute, no segundo
módulo, manejo de ervas daninhas
Vinte e oito produtores e técnicos participaram no dia 22/8, em
Maringá (PR), do 2º Módulo do
programa Parceiros em Campo,
organizado pelo Departamento
Técnico da Cocamar. Manejo de
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ervas daninhas foi o tema discutido nesse evento, que teve como palestrante o especialista
Robinson Osipe, da Universidade
Estadual do Norte do Paraná
(UENP), Campus Luiz Meneghel,

em Bandeirantes (PR).
O coordenador técnico Rafael
Furlanetto explica que, neste
ano, o treinamento foi planejado para que cada módulo do

curso coincida com as práticas realizadas no campo. Deste modo, o cooperado pode
atualizar seus conhecimentos
e em seguida aplicá-los na
propriedade, otimizando as
operações de manejo. A finalidade do Parceiros em Campo
é promover o debate de temas
relacionados às principais culturas. “Pretendemos que cada
produtor participante seja, depois, um difusor das informações em sua região”, disse
Furlanetto. O foco do Parceiros
em Campo, que tem o apoio de
várias empresas parceiras da
cooperativa, é o aumento da
produtividade e rentabilidade
das lavouras.

ALMANAQUE

Os Imoto inventaram
um revolvedor de café
Família de Carlópolis investiu na mecanização da propriedade para
garantir a rentabilidade, criando soluções onde não havia máquinas
Marly Aires
s irmãos Gilberto,
Márcio e Júlio Imoto,
além do filho de Gilberto, Michel, tocam
duas propriedades de nove e
17 hectares e arrenda mais 12
hectares em Carlópolis, cuidando de 110 mil pés de café.
Também produzem frutas.
Para dar conta de tanto serviço, só mecanizando as atividades. Eles colhem uma média de 30 a 40 sacas beneficiadas de café por hectare, caprichando também na qualidade.

O

A mecanização teve início há
seis anos, transformando a
propriedade. Eles adquiriram
todo maquinário necessário,
até descascador, despolpador
e desmucilador para obter
café cereja despolpado, e secador para 500 mil litros. E os
equipamentos que não encontrou para comprar, ele desenvolveu soluções adaptando
uma moto velha para movimentar as leiras no terreiro.
Segundo Gilberto, a mecanização das lavouras é também
parte do segredo para manter
a atividade rentável, além da
produtividade, garantida com
cuidados fitossanitários, manejo diferenciado e adubação,
e o cuidado com a qualidade

dos grãos. Gilberto vê no café
a melhor opção para o pequeno produtor, desde que
tenha produtividade e qualidade.
“A tecnologia facilitou nosso
trabalho, permitiu que continuássemos na atividade, e fez
com que Michel se sentisse
mais motivado a permanecer
no campo, garantindo a sucessão familiar”, afirma Gilberto. Todo trabalho é feito
pelos quatro, que ainda prestam serviços com os equipamentos adquiridos.

Eles tocam duas propriedades de nove e 17 hectares e arrenda mais 12 hectares
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COMEMORAÇÃO

Festa do Agricultor em Paiçandu
o último dia 27 de
agosto os produtores
rurais de Paiçandu realizaram a Festa do Agricultor em homenagem ao seu
dia, comemorado em 23 de
julho, na Associação Arrias e
Bavato, na propriedade de
Lúcio Bavato.

N

É o sexto ano em que o evento é realizado com a ajuda de
diversas empresas, entre
elas a Cocamar. Participaram
mais de 700 pessoas. Além
da missa sertaneja, teve almoço com costela a fogo de
chão e bingo.
Foram arrecadados alimentos não perecíveis que se-
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rão repassados a entidades assistenciais do município.
Na foto, Luiz Antonio de Oliveira, José Marcos Roncada,
Ademar Arrias Reginato,
Robson Arrias e Maurício Capóia, que estão entre os organizadores da festa.

VEJA MAIS FOTOS
NO FACEBOOK
jornal de serviço cocamar

FAMÍLIA DO CAMPO

Pé na agricultura, no comércio e na política
Os Bovo, de São Jorge do Ivaí, são pioneiros no município, para onde
se mudaram em 1952, construindo muitos laços de amizade
Marly Aires

viajava por todo lado comprando e vendendo cereais ou
arceiro do pai no tra- fazendo transporte.
balho, nos negócios e
nas andanças pelo TRABALHO - Os quatro filhos é
Paraná, o cooperado que ficavam na venda. Meire, a
Mauri Bovo, de São Jorge do mais velha, tinha nove anos e
Ivaí, diz que tudo que aprendeu mal alcançava o balcão para
e conquistou deve ao pai, João atender aos fregueses. Mas
Bovo Filho. Homem sábio e Ângela sempre ia ajudar nas
bom de negócio, conta Mauri, horas de maior movimento. Já
o pai viu nas terras paranaen- João se dividia entre o camises a chance de crescer. Dei- nhão e o cafezal, conduzido
xou o café arrendado em Fran- com parceiros.
ca, São Paulo, e se mudou de
mala e cuia para o Paraná, se A família se mudou para São
fixando primeiro em Apuca- Jorge do Ivaí em 1952. Na
rana, em 1947. Na época, o co- época estavam loteando o município e só havia umas 12
operado tinha sete anos.
casas e um comércio. A venda
João e Ângela (falecidos em de João foi a segunda.
2009 e 1996) trabalharam como arrendatários em uma la- A família sempre teve um pé
voura de café, mas assim que na agricultura, outro no comérpuderam, passaram a traba- cio e a alma na política. Mas,
lhar por conta própria, com- desde 1974, Mauri se dedica
prando uma venda de secos e apenas a agricultura. Ele culmolhados, um pequeno sítio e tiva 25 alqueires com milho e
um caminhão, com o qual João soja, cultura que introduziu na

P

João Mário, Maria Helena e Mauri: pioneirismo

propriedade em 1989, erradi- pação de João, que conseguiu Anos mais tarde passou a
formar todos os filhos.
acompanhar mais de perto as
cando o café.
atividades agrícolas do pai,
NEGÓCIOS - João sempre teve Mauri era ainda um garoto, assumindo a gestão da protino para os negócios e Mauri com 12 anos, e já movimentava priedade e comprando seu
o acompanhava nas viagens, conta em banco e cuidava da próprio sítio. Casado com
observando como o pai lidava contabilidade da venda. Havia Maria Helena, que é profescom tudo. “O que aprendi com mais de 800 fregueses na ca- sora, Mauri teve três filhos,
ele valeu mais do que qualquer derneta e ele controlava tudo e Marivaldo e Maristela, faleciformação acadêmica”. E o es- até negociava compra e venda dos, e João Mário, que é dentudo sempre foi uma preocu- de produtos.
tista.

Confiança foi fundamental

João Bovo Filho e a esposa, Ângela
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Na região em que os Bovo tinham o cafezal geava quase
todos os anos. “Por conta disso, sempre nos apoiamos muito na renda do comércio. Agora, com a soja, não tem coisa
melhor”, comenta Mauri.

Como a família tinha o comércio, a crise enfrentada não foi
tão difícil e conseguiu ajudar
muita gente, segurando as
contas de quem perdeu tudo.
Gesto retribuído anos depois,
em 1988.

As piores geadas, diz, foram
as de 1955 e de 1975, que
queimou completamente o
café. “Foi só dar uma olhada
para saber que tinha perdido
tudo”.

PREJUÍZO - Nesta época, João
atuava como cerealista e tinha
vendido mais de 3 mil sacas de
café para um cerealista maior
em Londrina, que pagou com
um cheque sem fundo e sumiu

no mundo. “Na época dava
para comprar 30 alqueires”,
conta Mauri.
Ele ressalta que todos os produtores que tinham entregado a
produção para João confiaram
nele. Além de esperar o pagamento, ainda entregaram mais
café para que João conseguisse
pagar a conta. “Foi um período
difícil. Demorou, mas, conseguimos pagar todo mundo e
darmos a volta por cima”.

Política no sangue

Artes e surras
Para economizar, era a própria
mãe que fazia os quitutes para
vender na venda. À luz de lamparina, ficava até tarde na cozinha para deixar tudo pronto
para o outro dia.

Mauri, João e José Luiz: tradição

A família sempre foi ligada à
política. De empresário rural a
prefeito foi um processo natural. Segundo cerealista de São
Jorge do Ivaí, João conhecia
todo mundo e sempre foi destacado pela honestidade, conta
Mauri. Como era um dos poucos que possuía caminhão na
cidade, sempre ajudava a todos
levando ao médico, socorrendo,
se posicionando a respeito de
tudo na cidade. “Tudo mais foi
consequência”, diz.
Mauri se recorda das inúmeras
vezes que chegava aos sítios
para comprar ou vender algo e
encontrava todo mundo desesperado, com alguém passando
mal, sem saber o que fazer.
“Meu pai colocava no caminhão e levava para onde precisasse. E mais do que um
cliente, acabavam se tornando
amigos”.
AMIGOS - Também não era de
guardar mágoa. Apaixonado por
futebol, às vezes os ânimos se

exaltavam. Uma vez, discutiu
feio com um dos jogadores que
saiu brabo jurando nunca mais
olhar na cara de João. Alguns
minutos depois voltou correndo
desesperado com o filho nos
braços, que tinha aspirado um
grão de feijão e estava sufocando. Sem nem pestanejar,
João pegou a criança e levou
para o hospital em Maringá.
Depois dessa, os dois se tornaram grandes amigos.
MANDATOS - João Bovo Filho
foi vereador em dois mandatos,
sendo o mais votado do município na época, e foi prefeito por
duas vezes, de 1969 a 1973 e de
1977 a 1983. O irmão de Mauri,
José Luiz Bovo também foi prefeito em três mandatos: 1989 a
1992 e de 1997 a 2000 e de
2001 a 2004. E o legado continua com Andre Luiz Bovo, neto
de João, atual prefeito, que foi
eleito prefeito para o período de
2013 a 2016 e reeleito de 2017
a 2020. Mauri também foi eleito
três vezes vereador.

Geladeira rústica
Na venda, a geladeira para
manter as bebidas frescas
era bem rústica. “A gente
abria um buraco no chão, no
local mais fresco do am50 | Jo rn al de S er vi ç o C oc am ar

biente e recobria de sal e
soda. Depois de cheio de garrafas, fechava e pronto. A
bebida ficava bem fres-ca”,
conta Mauri.

De orelha em pé, Mauri ficava
atento até ouvir a mãe ir deitar. Quando tudo aquietava,
saia pé-ante-pé até a cozinha feita, a mãe pediu para Mauri
e assaltava as bacias, se de- levar uma formada de pasteis
para a venda. No meio do caliciando com os quitutes.
minho, se entreteve com uma
Ele deixava tudo do jeito que garotada que jogava bolinha
encontrara, mas a mãe sem- de gude e se esqueceu da
pre descobria o desfalque. Aí bacia de pasteis num canto.
era surra na certa. Mauri Empolgado com o jogo nem
conta que foi o filho que mais percebeu que os garotos esapanhou, por causa das artes tavam comendo tudo. Quando
viu a bacia vazia, sabia que
que fazia
estava em maus lençóis.
BOLA DE GUDE - Em outra Apanhou de novo.

Vamos
pescar
Quando tinha 15 anos, alguns amigos chamaram
Mauri para ir pescar na
beira do Rio Ivaí. Como
nunca tinha participado de
uma pescaria, não tinha a
menor ideia do que vestir.
Além de caprichar no visual, estreou sapatos novos.
Enquanto os amigos, todos
equipados, se divertiam
pescando, Mauri quis explorar a beira do rio e acabou afundando no barro.
No desespero, acabou
abandonando os sapatos e
mal conseguiu sair do atoleiro. Depois dessa, nunca
mais quis ouvir falar de
pescar.

Mas às vezes levava sorte
como quando foi levar o almoço para o pai na roça. Brincando no caminho, tropeçou e
derramou toda a comida no
chão. Recolheu o que deu, por
cima, tomando cuidado, mas
João achou um torrão de terra
no meio, mas pensou que Ângela não tinha escolhido o feijão direito na hora de cozinhar.
Feliz por não apanhar de novo,
Mauri ficou bem quieto.

Maus bocados
na salada e Mauri não suportava nem o cheiro. Durante todo o almoço, ficou
rodando os caroços de alho
no prato de um lado para
outro sem jeito de falar que
não gostava. Quando teve a
oportunidade, juntou tudo e
escondeu dentro do bolso,
Uma vez, serviram alho cru para depois descartar.

Quando viajava com o pai
vendendo de tudo nos sítios,
muitas vezes acabavam comendo na casa dos produtores. Normalmente, se deliciavam com os melhores
quitutes, mas às vezes, passavam mãos bocados.

Foto antiga de parte da família reunida
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CONCURSO

Festival de Sabores
Chefs do Campo começa
a selecionar as receitas
Iniciativa da Cocamar, direcionada às participantes dos núcleos femininos
mantidos em várias unidades, quer valorizar pratos ligados à história das famílias
erminou no dia 15 de
agosto o prazo para a
inscrição de receitas
de pratos salgados tradicionais no 2o Festival de Sabores Chefs do Campo. A iniciativa é reservada exclusivamente às participantes de núcleos femininos mantidos pela
cooperativa (cooperadas ou
esposas de produtores associados).

T

Lançado no dia 8 de junho, em
Maringá (PR), quando da realização do Encontro do Núcleo
Feminino, o concurso tem a finalidade de valorizar os pratos
que formam a identidade da
gastronomia regional e fazem
parte da história das familias
ligadas ao campo.
CRITÉRIOS - De acordo com os
organizadores, os principais
critérios a serem empregados
na seleção dos pratos, que já
está em andamento, são o
conteúdo das receitas, a apresentação e a história dos mesmos na família, e a criatividade de suas autoras, expressados na incorporação de ingredientes ou de alguns temperos específicos, que fazem
a diferença.

cionais aqueles que são
sempre solicitados pelos familiares e, com maior valor
ainda, para os que têm passado de geração em geração.

PREMIAÇÃO - A divulgação
dos 15 pratos semifinalistas
acontece no mês de setemEntende-se por pratos tradi- bro, após passar pela apro-

vação de especialistas convidados, sob a coordenação
do chef Eduardo Pinheiro, do
Haddock Buffet, de Maringá.
Todas essas receitas serão
publicadas no Jornal Cocamar, das quais 5 classificadas para premiação no mês
de outubro, em Maringá. As
vencedoras serão homenageadas durante almoço com

a diretoria da Cocamar, recebendo troféus e uma diária,
com direito a acompanhante,
no Hotel Fazenda Salto Bandeirantes, em Santa Fé (PR).
O programa RIC Rural, da RIC
TV, com Sérgio Mendes e
Rose Machado, estará apresentando, posteriormente,
os cinco pratos finalistas,
em âmbito estadual.

Lombo ao abacaxi,
um dos pratos
escolhidos do
ano passado
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GASTRONOMIA

De geração para geração
Umbelina Barlati aprendeu a receita de
capeletti de queijo com a sogra
escendente de espanhois, Umbelina
Barlati acabou ficando craque em massas. A mestre foi a sogra, com
quem ela aprendeu vários
pratos típicos da cozinha tradicional italiana. O capeletti
de queijo é um dos preferidos
dela e de toda a família. A
massa moldada e recheada
lembra um minipastel, mas
em vez de ir para uma panela
com óleo quente para fritar, é
mergulhado em água fervente
para cozinhar. Com recheio
variado e coberto por molho,
essa é uma verdadeira receita
de família. Basta imaginar
que os sogros da Dona Umbelina, Rafael Berlati e Vitória
Rui, vieram da Itália ainda
crianças para o Brasil.

D

Os filhos cresceram, estão
todos casados e deram aos
pais cinco netos e uma bisneta. Para servir toda a família, foi preciso aumentar a
receita. “Minha sogra fazia
muitas comidas italianas, inclusive essa. Eu gosto muito
e aqui em casa todo mundo
gosta”, destaca Umbelina
que, além de servir o prato
como opção de massa, faz
Não há como dissociar a his- também como sopa.
tória da família de imigrantes,
MASSA
do capeletti de queijo. Antigamente, saber cozinhar era • 500 g de farinha de trigo
uma obrigação de toda mu- • 1/2 colher (sobremesa)
de sal
lher. E, não muito diferente de
hoje, Umbelina lembra que • 1 colher (sopa) de óleo
ela também tinha dupla jor- Cocamar
nada. “Eu cuidava da casa e • 2 ovos
dos filhos, mas também aju- • 1 xícara (chá) de água
dava na lavoura”, recorda-se. (mais ou menos)

A propriedade deles na Estrada da Ilha da Bananeira (a
25 km de Floresta) próximo ao
Rio Ivaí, é parte da herança
deixada pelos sogros. Nos
anos 60, o marido Nelson Berlati e ela vieram de Manduri,
interior paulista, para tomar
conta do sítio e lá viveram durante 40 anos. Foi onde criaram os quatro filhos.

Produtora de Floresta serve o prato como massa ou sopa

RECHEIO
• 1/2 xícara (chá) de queijo
minas ralado
• 1/2 xícara de queijo
parmesão ralado
• 1/2 xícara (chá) de
queijo mussarela ralado
• raspas de noz-moscada
• pimenta do reino a gosto
MOLHO
• 300 g de carne moída
• 2 colheres (sopa) de
óleo Cocamar
• 2 dentes de alho
amassado
• 2 colheres (sopa) de
cebola picada
• 1 colher (chá) de colorau
• 2 colheres (sopa) de extrato
de tomate
• 3 tomates maduro sem pele
e sem sementes picados
• 2 colheres (sopa) de
cheiro verde picado

seguida, coloque o colorau, os
tomates e o extrato de tomate
e deixe cozinhar por aproximadamente 20 minutos.
Quando desligar, coloque o
cheiro verde. Distribua o molho sobre a massa e sirva ainda quente. Você pode optar,
também por outro molho de
sua preferência.
PREPARO DO PRATO
Numa vasilha, coloque o
trigo, o óleo, o sal, os ovos e
a água. Misture bem, coloque na pedra , amasse e sove
até a massa ficar bem lisa.
Abra a massa com o rolo e
corte quadrados de cinco
centímetros, mais ou menos.
Coloque os queijos já misturados, dobre na diagonal e
junte as pontas.

Cozinhe em água fervente
com um fio de azeite por 15
PREPARO DO MOLHO
minutos. Sempre que sentir
Refogue no óleo quente, o que a massa está grudando
alho e a cebola. Acrescente a polvilhe com um pouco de
carne e frite um pouco. Em trigo.
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PESCA

As melhores iscas para peixes de água doce
Para a pescaria em rios ou lagos, há boas opções naturais e artificiais, devendo
a escolha ser feita conforme o tipo de peixe e condições da água e do tempo
om tudo pronto para a pescaria, está na hora de definir
qual isca usar. Há inúmeros
e diferentes tipos, tanto naturais, quanto artificiais. Aqui foram
selecionadas as melhores para quem
quer pegar os peixes de água doce.
Na hora de escolher qual utilizar,
deve-se também levar em consideração o tipo de peixe e as condições
da água e do tempo.

C

como plugs, são feitas de plástico
resistente, próprias para a pesca de
traíras. Dividem-se em diferentes
tipos: as de mergulho; as minnow,
usadas tanto na superfície quanto
debaixo da água; as swimbaits, próprias para serem deslocadas de um
lado para outro na água; e topwater,
para uso apenas na superfície.

Jigs - com um preço mais acessível,
são bastante versáteis e podem ser
NATURAIS
usadas em diferentes locais, em
água doce e no mar, e em vários cliMassas - muito populares, são feitas mas. São as mais indicadas para loa base de trigo ou de pão. São ótimas cais onde haja arbustos, folhas ou
para carpas ou tilápias.
pedras e para quem quer pegar o tucunaré.
Minhocas - são iscas indicadas para
a pesca de tilápias, lambaris, carpas Spinner - são indicadas para pescar
e pacus, sendo as preferidas de mui- dourados e traíras, podendo ser
usadas em locais em que outras
tos pescadores.
iscas podem se enroscar ou ficar
Mosca – essas iscas podem ser feitas presas.
com diferentes tipos de moscas e são
Spoons - quando são puxadas, balanindicadas para a pesca de trutas.
çam de um lado para outro e chamam
ARTIFICIAIS
a atenção dos peixes. Existem as menores, indicadas para trutas, e as
Cranckbaits - também conhecidas maiores para o tucunaré.
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