VIDA SEGURA

Projeto reduz acidentes em 30%
Cocamar atua fortemente em prol da segurança do colaborador e do cooperado
Lorena Betiati
esde 2017 a Cocamar
está desenvolvendo
o Projeto Vida Segura, que tem como
principal objetivo a excelência
da segurança dos colaboradores. A iniciativa resultou em
percentuais de redução de
aproximadamente 30% dos
acidentes de trabalho com
afastamento.

D

Para alcançar esse resultado,
foram inseridos grupos de trabalho multidisciplinares e
metodologias com foco na
melhoria dos processos. Desta forma, a cooperativa garante a disciplina operacional,
bom resultado dos negócios e
consequentemente a segurança dos colaboradores, terceiros e, principalmente, dos
cooperados.
VALOR - Para o Presidente da
Cocamar Divanir Higino, pensar na segurança dos colaboradores e dos cooperados é
um dos valores da cooperativa. “É com segurança e respeito à vida que atingimos
com êxito nossos maiores objetivos. Portanto, o Projeto
Vida Segura é mais um propósito que nasceu e se concre-
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tizou para orientar a impor- camar diminuiu 88%, na comtância de valorizar nosso bem paração entre abril de 2019
maior: a vida”.
versus o teste piloto realizado
em abril de 2018. No teste piCONDUÇÃO DOS VEÍCULOS - loto ocorreram 56,35 comporNo ano passado, foi implan- tamentos inseguros a cada
tada uma nova vertente do mil quilômetros rodados, em
projeto relacionada à condu- abril de 2019 ocorreram apeção dos veículos que resultou nas 6,45.
em um sistema de telemetria,
cujo objetivo era registrar o SEGURANÇA DO COOPERADO comportamento natural dos Em junho de 2019 a Cocamar
colaboradores condutores. iniciou a Campanha Safra de
Segundo o relatório de indica- Inverno Zero Acidentes, a qual
dores do Projeto, o número de tem surtido resultados excomportamentos inseguros pressivos na garantia da Seguenvolvendo os veículos da Co- rança no processo de rece-

bimento e beneficiamento de
grãos. A participação dos cooperados no atendimento às
normas de segurança da Cocamar contribui para o sucesso desta campanha.
Para difundir ainda mais a cultura e as boas práticas, o departamento de Segurança do
Trabalho da cooperativa elaborou para os cooperados uma
cartilha com recomendações e
orientações básicas de segurança para as operações agrícolas. Esta cartilha será entregue nas Unidades Cocamar.

Com o sistema de
telemetria o número
de comportamentos
inseguros envolvendo os
veículos diminuiu 88%

PALAVRA DO PRESIDENTE

A importância de estar bem
preparado para semear a safra
Começar da melhor maneira possível a temporada 2019/20 é fundamental para o seu
sucesso e a Cocamar está sempre pronta a orientar o produtor a alcançar o melhor resultado
Divanir Higino,
presidente da Cocamar

do solo, sem as quais as possibilidades de se explorar o potencial produtivo da lavoura
stamos nos aproximan- ficarão limitadas.
do da semeadura da
safra de verão, um pe- Por outro lado, a preocupação
ríodo sempre aguardado com a semeadura requer não
com expectativa e ansiedade apenas o emprego de cultivares
pelos produtores e que precisa de reconhecida qualidade, comerecer toda a atenção no sen- mo alguns cuidados básicos e
tido de que a operação seja re- que sempre são importantes
alizada com o máximo de efi- ressaltar. Para isso, o coopeciência.
rado deve dialogar e se orientar
com o profissional que lhe dá
Ao longo do ano, a Cocamar pro- assistência na cooperativa, a
move inúmeros eventos técni- qual mantém uma equipe altacos no sentido de compartilhar mente preparada e confiável
conhecimentos e transferir tec- para apoiá-lo a obter os melhonologias aos cooperados, tendo res resultados possíveis. Ajudar
como objetivo o aumento da o cooperado a ganhar mais diprodutividade. Chegado o mo- nheiro com a sua atividade é,
mento da semeadura, é preciso em resumo, o objetivo que mocolocar tudo isso em prática.
ve a cooperativa.

E

Evidentemente que quando nos
referimos a tecnologias, elas
não se resumem apenas ao trabalho de semear e, sim, fazem
parte de um amplo conjunto de
ações que inclui gestão profissional e um manejo adequado

Além de promover tantos eventos técnicos com especialistas
de renome e das mais importantes instituições de pesquisa
do país, para manter o cooperado bem informado, e de estruturar uma competente equi-

pe técnica, para orientá-lo, a
Cocamar conta, em suas unidades, com o melhor e mais amplo portfólio de produtos, fruto
de parceria junto as mais conceituadas marcas do mercado
nacional e internacional.
Sem esquecer que para assegurar ao produtor um óleo diesel de alta qualidade, mantemos a Cocamar TRR; para que
ele tenha as melhores sementes, adquirimos uma UBS e, ao
falarmos na aplicação das mais
modernas tecnologias, isto se
completa com os maquinários,
equipamentos e serviços da Co-

camar Máquinas/John Deere.

tal estar bem preparado e de
olho na colheita de uma grande
Tudo pensado e planejado para safra.
que o produtor se fortaleça em
sua atividade e cresça com a Para completar, recomendamos
cooperativa, a qual, ao mesmo ao produtor que esteja atento à
tempo, tem investido na cons- sua segurança e de todos os
trução e na ampliação de estru- envolvidos nessa operação e
turas operacionais para a também durante o transporte
prestação de um atendimento de maquinários por rodovias,
ágil e satisfatório.
seguindo o que determina o Código Brasileiro de Trânsito. A
A semeadura da safra é o mo- propósito, movida por sua sómento mais crucial da ativi- lida cultura de segurança, a Codade, pois eventuais falhas du- camar estará distribuindo um
rante a prática serão irrecupe- material informativo, em suas
ráveis, com perdas na produti- unidades, com todas as orienvidade. Portanto, é fundamen- tações nesse sentido.

A semeadura da safra é o momento mais crucial da
atividade, pois eventuais falhas durante a prática
serão irrecuperáveis, com perdas na produtividade.
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SOJA

Brasil deve ampliar
produção e superar os EUA
A brasileira aumentaria em 25% chegando a 144 milhões
de toneladas contra as 121 milhões norte americanas em 2028
Brasil deve se consolidar na próxima década como o principal
produtor de soja do
planeta, ultrapassando - de
longe - os Estados Unidos. A
estimativa é da Organização
das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO),
que publicou no dia 8 de julho
o relatório "Perspectivas Agrícolas 2019-2028" em parceria
com a Organização para Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE). O estudo
fornece uma avaliação das
perspectivas para os mercados futuros de produtos agropecuários em escala global.
As informações foram divulgadas pela Gazeta do Povo.

O

ano na próxima década, refletindo um crescimento mais
lento em relação aos últimos
dez anos, devido em parte à
redução da demanda por óleo
de canola como matéria-prima
na produção de biodiesel na
Europa. O esmagamento de
soja e outras sementes em farelo e óleo continuará a dominar o uso e aumentar mais
rapidamente do que outros
usos, como o consumo direto
de alimentos / rações de soja,
amendoim e sementes de girassol. “No total, 91% da produção mundial de soja e 87%
da produção mundial de outras oleaginosas são projetados para serem moídos em
2028”, diz o documento.

EXPANSÃO - O volume total
produzido de soja no Brasil
deve aumentar em 25% no
período, passando dos atuais
115 milhões de toneladas (estimativa da safra atual) para
144 milhões de toneladas. Os
EUA, em 2028, devem produzir
121 milhões de toneladas. A
produção global da oleaginosa também deve seguir o
ritmo de crescimento na próxima década, expandindo a
uma taxa média de 1,6% ao
ano, com aumento da área
cultivada.

DEMANDA - De acordo com a
FAO e a OCDE, a demanda global por produtos agrícolas deverá crescer 15% na próxima
década, enquanto o crescimento da produtividade agrícola deverá aumentar um pouco mais rápido, fazendo com
que os preços ajustados das
principais commodities, como
a soja, permaneçam abaixo
dos níveis atuais.

MILHO - O mesmo fenômeno
deve ocorrer no milho. O preço mundial do cereal, estimado em US$ 160 por toneA produção de outras oleagi- lada em 2018 deve chegar a
nosas deve aumentar 1,4% ao US$ 186 por tonelada em

2028. Segundo o relatório,
embora os estoques globais
do produto estejam em declínio, os esforços de estocagem na China, com preços
mais baixos de energia e dos
insumos, e projeções de crescimento mais lento na demanda de exportação em
comparação com a década
anterior limitarão os ganhos
reais no preço internacional
do milho. Assim, enquanto o
preço nominal deve aumentar, o crescimento vai perder
para a inflação e, como resultado, o preço real deve cair.

CEREAIS - De modo geral, a
produção global de cereais
está projetada para crescer
1,2% ao ano entre o período
base e 2028, atingindo 3,05
bilhões de toneladas em
2028. Ao longo do período de
previsão, a média global de
produtividade de cereais deverá crescer 1,1% ao ano
(mais lenta que os 1,9% verificados na década anterior),
impulsionada pelos avanços
da biotecnologia, mudanças
estruturais em direção a fazendas maiores e melhores
práticas de cultivo.

Produção global da
oleaginosa deve
crescer a uma
taxa média de 1,6%
ao ano na
próxima década
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MERCADO

Os dois lados da moeda
Brasil fatura com impasse comercial China x EUA, mas teme ficar superdependente dos chineses
m sua participação no
encontro promovido na
noite de 23 de julho na
sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em
Maringá pela Comissão de Direito Internacional da entidade,
o gerente comercial de grãos
da Cocamar, Ednei Almeida
Silva, discorreu sobre o impasse USA x China e o quanto
isto afeta o agronegócio brasileiro.

E

PALESTRAS - Advogados e acadêmicos de direito, em sua
maioria, assistiram as palestras. Além de Ednei, o deputado
federal Luiz Nishimori (PL/PR)
abordou a nova lei dos defensivos agrícolas e as perspectivas
do agronegócio internacional, e
a advogada Letícia de Souza
Baddauy tratou de arbitragem
no agronegócio internacional.

grãos para assumir a superintendência de Negócios Grãos e
Insumos da cooperativa.
O IMPASSE - O gerente comentou, em resumo, que a soja representa 19% de tudo o que o
Brasil exporta, sendo que em
2018 a China absorveu 77% dos
volumes embarcados e a União
Europeia 10%, sendo esses os
nossos dois mercados mais importantes. Por outro lado, desde 2001 os chineses têm exportado cada vez mais produtos
para os EUA, gerando um
grande déficit comercial entre
aqueles dois países, fato que
acabou provocando, no último
ano, uma reação por parte dos
norte-americanos, que sobretaxaram as exportações chinesas – o que suscitou uma
resposta à altura do país asiático.

tou suas vendas de soja para a
China, que desacelerou fortemente as compras do produto
dos EUA. Mas, para 2019, a previsão é de consumo menor de
soja e farelo no país asiático,
por conta do surto de febre
suína africana que está dizimando grande parte do plantel
NA FUNÇÃO - Ednei substituiu SURTO - A divergência comer- chinês.
a Anderson Alves Bertoletti que cial atingiu o seu ápice em
deixou a gerência comercial de 2018, quando o Brasil aumen- EFEITOS - Ednei lembrou que

o impasse tem impactado positivamente nos preços pagos
ao produtor brasileiro de soja,
que fortaleceu ainda mais
sua parceria com a China. Entretanto, a superdependência
em relação ao país asiático é
preocupante. Uma retração
ou mudança de política nas
aquisições chinesas, pode
desestruturar o segmento da
soja por aqui.

Ednei Silva falou
sobre o assunto em
evento na sede da
OAB em Maringá

Cocamar atenta a oportunidades do acordo Mercosul-UE
“O acordo é um dos maiores e
mais importantes, pois, até
então, o foco dos países da
América do Sul era, principalmente, o mercado asiático.”
Foi assim que o presidente da
Cocamar, Divanir Higino, resumiu as oportunidades que
podem surgir com o acordo
Mercosul-União Europeia, celebrado recentemente.

ciar com uma ampliação dos
negócios. “No caso brasileiro,
estamos ainda com uma economia muito fechada e esta
abertura deve ser comemorada”, disse. A Europa é o segundo mercado mais
importante para os brasileiros, depois da China.

portações vêm crescendo.
“Esse acordo, pelo grande
mercado que se abre, vai requerer ainda mais foco e rigor
em relação à excelência da
qualidade. Não podemos, por
exemplo, permitir que episódios que denegriram a imagem de nossos produtos, nos
últimos anos, venham a se reHigino comentou que o seg- petir.”
mento cooperativista profisNa visão dele, países dos dois sionalizou-se em relação ao COCAMAR - Para as perspeccontinentes devem se benefi- mercado externo e suas ex- tivas em relação à Cocamar,

ele explicou que a cooperativa
tem, historicamente, foco no
mercado interno, mas estará
atenta para aproveitar oportunidades e ampliar seus negócios com o continente
europeu, para o qual tem destinado produtos como café e
farelo de soja.
“Estamos ainda avaliando de
que forma a Cocamar pode se
beneficiar do acordo Mercosul-UE. Embora tenhamos

foco no mercado interno, a
crescente demanda internacional por produtos do agronegócio brasileiro nos faz
olhar com especial atenção
para isso.” Segundo ele, “café
e farelo de soja estão no
radar, mas há muitos anos
nossos cooperados exportam
suco de laranja para o mercado solidário internacional,
sediado na Europa, e que
tende a crescer com a inclusão de novos produtos”.
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SAFRA

Capricho na semeadura “é a
chave para uma alta rentabilidade”
Fim do vazio sanitário, em 10 de
setembro, dá início à safra de
soja 2019/20 e produtor precisa
estar atento a alguns cuidados
omeça no mês de
agosto a contagem regressiva para a semeadura da soja, que
estará liberada a partir de 10
de setembro, quando termina
o vazio sanitário.

Cocamar lembra que a semeadura é uma etapa crucial
para o sucesso da lavoura: ela
requer toda atenção, capricho e acompanhamento do
produtor, pois um descuido
trará problemas sem que haja
possibilidade de uma recupeO departamento técnico da ração.

C

8 | J orn a l de Se rv iç o C oc a mar

Usar sementes de qualidade é uma condição básica

O respeitado pesquisador Dirceu Gassen (em memória),
costumava dizer que para colher a produtividade atual "não
precisa mudar nada, basta repetir". Entretanto, metas de
aumento de produtividade exigem mudança de processos. A
planta é a principal unidade de
produção e, tendo isso em
vista, seu manejo precisa ter
algumas especificidades. Com
essa referência a Gassen, falecido há um ano, no dia 3 de
setembro de 2018, o Jornal Cocamar presta uma homenagem

ao pesquisador, que era grande ras e também para oferecer reamigo da Cocamar.
sistência enquanto as chuvas
não chegam às lavouras.
Uma semente de qualidade e
um ambiente propício para a A velocidade adequada da seplanta desenvolver raízes, meadura, de 5 km em média,
tendo possibilidade de receber também é fundamental. Acima
nutrientes todos os dias, é o ce- disso, as chances de ocorrenário ideal. Além disso, a pre- ram falhas aumentam. Uma
paração, meses antes, do leito única falha por metro quade semeadura, é fundamental. drado pode resultar em uma
perda de produtividade de 180
"A palha não é apenas uma a 240 quilos por hectare, seopção", dizia Gassen. Ela deve gundo os especialistas.
ser utilizada para proteger as
sementes de altas temperatu- Gassen lembrava também que
manejar bem e fazer bem feito
é a chave de uma lavoura de
alta rentabilidade. Outros fatores, como a diminuição da
velocidade de semeadura e a
atenção para o tratamento das
sementes também são essenciais. Tendo isso em mente,
criar o hábito de medir e entender porque as manchas de
alta produtividade resultaram
nessa produção também é um
caminho para adquirir conhecimento.

O modelo de semear soja
mudou, com as sementes
sendo colocadas no solo na
fase mais instável do clima.
Por isso, o cuidado deve ser redobrado.

Reconhecimento
obtido no primeiro
ano de operação
da UBS aumenta
responsabilidade

Basf reconhece a qualidade das sementes Cocamar
A Cocamar foi agraciada na
manhã de 18 de julho com o
Selo Seed Solutions de Garantia de Qualidade concedido
pela empresa Basf, sua parceira, em reconhecimento ao
padrão das sementes de soja
que produz na Unidade de Beneficiamento de Sementes
(UBS) de São Sebastião da
Amoreira (PR).
Para isso, representando a
companhia, estiveram na sede
da cooperativa, onde foram recebidos pelo analista comercial de sementes e corretivos,
Braz Ireno Spontoni Júnior, o
coordenador de Marketing de
Tratamento de Sementes da

Diretoria Regional Sul, Pedro
Vidal Lara, o responsável pelo
Marketing de Tratamento de
Sementes, José Mauro Guma,
e o responsável técnico de
vendas, Rafael Franciscatti.
Eles formalizaram a entrega de
um troféu ao então superintendente de Negócios Grãos e Insumos, Arquimedes Alexandrino, hoje gestor da empresa
Cocamar Máquinas.
REFERÊNCIA - Segundo Lara, o
tratamento industrial de sementes já representa 10% dos
negócios da Basf no país,
sendo que em relação à soja, a
média brasileira de tratamento
é de 35%, contra 45% na Re-

gião Sul e estimativa de 80%
entre os produtores cooperados da Cocamar. “O Brasil é referência mundial em tratamento industrial de sementes
e também o maior mercado da
companhia”, destacou.
Ele explicou que todos os
anos é realizada uma minuciosa avaliação das sementes
entre as empresas licenciadas pela Basf, com a coleta
aleatória de amostras. “No
caso da Cocamar, foi atendido
o padrão desejado”, disse ele,
lembrando que o selo ora
concedido é referente às sementes produzidas no ciclo
2018/ 19 e pode ser utilizado

em divulgação e embalagens deceu a empresa e frisou que
de sacarias, por exemplo, no a responsabilidade da cooperativa se torna ainda maior
período 2019/20.
após essa conquista obtida
RESPONSABILIDADE - O supe- logo no primeiro ano de operarintendente da Cocamar agra- ção da UBS.

Entrega do selo Seed Solutions de Garantia de Qualidade
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SEGURANÇA

Seguro agrícola garante
que o produtor se mantenha
Toda lavoura é uma indústria a céu aberto, exposta a riscos climáticos.
O produtor que não contrata nenhum tipo de mecanismo de proteção corre
o risco de comprometer seu fluxo de caixa por várias safras seguidas
uando se fala nos riscos que envolvem a
atividade agrícola,
eles são separados
em dois grupos. O primeiro é
aquele no qual o produtor
exerce controle sobre eles,
efetuando um preparo adequado do solo e o controle de
pragas, doenças e plantas daninhas. Já o segundo se refere
ao que o produtor não tem
controle, que são os eventos
climáticos aos quais as lavouras estão expostas.

Q

TRANQUILIDADE - É nesse momento que entra em cena o
seguro agrícola, um mecanismo de transferência de um
risco não controlado pelo produtor para uma seguradora.
Nesse sentido, contar com
uma corretora de confiança é
primordial para sua tranquilidade. Para isso, a Cocamar,
com o objetivo de atender ao
cooperado em todas suas necessidades de produtos e serviços, estruturou a própria
Corretora de Seguros, que estreia no mercado na safra de
verão 2019/20.

Na região da Cocamar, perdas de produtividade foram de 40% e o seguro agrícola foi fundamental para cobrir despesas

contrata um seguro de proteção para sua lavoura, e tem
um sinistro coberto pela apólice de seguro, ele acaba
sendo impactado tanto naquela safra, quanto nos custeios das próximas, pois isto
vai comprometer o fluxo de
caixa e, em alguns casos, o
obrigará a se desfazer de seus
bens para honrar os investiIMPACTO - O gerente de negó- mentos realizados. O seguro
cios da Cocamar Corretora de deve ser tratado como um inSeguros, André Luiz Barberá, sumo no custo de produção”.
destaca a importância da contratação do seguro agrícola PSR - Ao contratar uma apó“Quando um produtor não lice de seguro rural o produtor

(pessoa física ou jurídica)
pode minimizar suas perdas ao
recuperar o capital investido
na lavoura. Para isso, o Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR)
oferece ao agricultor a oportunidade de segurar sua produção com custo reduzido, por
meio de auxílio financeiro do
governo federal.
PLANO SAFRA - No último mês
de junho o governo federal
anunciou mais de R$ 220 bilhões em financiamentos por
meio do Plano Safra 2019/20,

dos quais R$ 1 bilhão destina- em contratar o seguro.
dos ao seguro rural para o ano
AGILIDADE - O produtor rural
de 2020.
de Sertanópolis, Milton MartiFUNDAMENTAL - Na safra nez, confirma a importância
2018/19, na região de atuação desse apoio, especialmente
da Cocamar, as perdas de pro- quando teve de recorrer ao sedutividade giraram em torno guro. “Foi tudo muito rápido,
de 40% e o seguro agrícola foi atendendo às minhas necessifundamental para cobrir as dades.” Ele explica que como
despesas dessas lavouras, o custo de implantação das
evitando a inadimplência dos culturas de soja e milho é
produtores e as renegociações muito elevado, além de existir
de dívidas. Mas, apesar de to- um alto risco por conta das
da a segurança e tranquili- condições climáticas e pragas,
dade, há ainda aqueles que se fica inviável plantar sem ter
arriscam e acabam resistindo uma garantia de segurança.
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GEADAS

Café sentiu menos do que o esperado
Mas ainda é cedo para uma avaliação conclusiva. A recomendação é
monitorar a lavoura e esperar a rebrota para avaliar a real extensão dos danos
e um modo geral, ainda
é cedo para avaliar a
real extensão das perdas nas lavouras de
café com as geadas registradas
em julho no Paraná. A primeira
impressão, entretanto, é que os
prejuízos foram menores do que
os esperados na área de atuação da Cocamar. Segundo Tarcísio Machado, técnico agrícola
especialista em café da unidade
de Apucarana, região mais atingida da cooperativa, a expectativa é que as perdas de produti
vidade na próxima safra fiquem
entre 15% a 20%. “Nas regiões
mais baixas, o cafezal sentiu,
mas há muitas lavouras em que
a requeima das folhas foi superficial, atingindo mais o ponteiro
e as pontas das ramas”.

D

A recomendação é monitorar e
esperar a rebrota das plantas
para avaliar a real extensão dos
danos. “As lavouras estão em
processo de desfolha, tanto por
causa da colheita como da
geada. Só no final de agosto e
início de setembro, com a reto-

mada das chuvas é que poderemos avaliar a situação das
plantas e verificar quais medidas serão necessárias ou que
tipo de poda”, afirma Tarcísio.
SAPECOU - Na principal região
produtora de café do Paraná,
Carlópolis, responsável por
15% da produção paranaense,
os danos da geada foram de
baixa intensidade, “nada que vá
limitar a produtividade na próxima safra. Se houver perdas
por causa da geada, não serão
mais do que 5%”, comenta Elton Gonçalves, técnico agrícola
especializado em café.
A mesma situação se repete na
região de Altônia, Iporã e São
Jorge do Patrocínio. “Poucas lavouras foram atingidas. No
geral, só sapecou as folhas de
cima”, diz Cleverson Roder, técnico agrícola especialista em
café. “As lavouras foram muito
mais afetadas pela estiagem
ocorrida no final de 2018 e início
de 2019. Teve área com 63 dias
sem chuvas e com muito calor,

A região da Cocamar mais atingida foi a de Apucarana

onde a temperatura no nível do finalizada em Carlópolis, Elton
solo atingiu mais de 64ºC”, cita que a região também sofreu mais com a estiagem e as
acrescenta Cleverson.
altas temperaturas, com refleCOLHEITA - Com 95% da safra xos na colheita. “A quebra de
colhida nestes três municípios, produtividade deve ser de 30%
o técnico agrícola aponta que a a 40%, reduzindo de uma méprodutividade média deve ficar dia de 40 sacas por hectare
em 15 sacas beneficiadas por para 26 sacas. As quatro a
hectare, quando a média normal cinco floradas ocorridas tamé de 22 a 25 sacas. “Além de pe- bém interferiram na qualidade
quenos, os grãos ficaram mais dos grãos”, avalia o técnico.
leves e a maturação foi desuni- Mas para a próxima safra, a
forme, prejudicando a quali- aposta é em bons resultados,
dade, devido às sete floradas se o clima ajudar. “As lavouras
ocorridas no ano passado, en- esqueletadas no ano passado
quanto o normal são duas”, diz. apresentam bom desenvolvimento vegetativo e grande caCom a colheita praticamente pacidade produtiva, e encer-

rada a colheita, vamos esqueletar os talhões que produziram este ano”.
BROCA - A colheita da safra
atual está bastante atrasada na
região de Apucarana. Só foram
colhidos 60% da área total e a
produtividade média mostra o
efeito das estiagens e das múltiplas floradas. “Devemos fechar com média de 25 sacas
por hectare, em vez das 30 a 33
sacas normalmente colhidas. E
pior do que a estiagem foi o ataque de broca, que reduziu a
renda dos grãos, deixando-os
mais leves, além da perda de
qualidade”, ressalta.

Condição do trigo é boa
Cerca de 10% a 15% das lavouras de trigo na área de atuação da
Cocamar foram atingidas pelas
geadas ocorridas no início de
julho, principalmente as que estavam em estádio mais adiantado, no período de granação e
florescimento. “O trigo, entretanto, é uma planta de inverno
que suporta bem a geada, por
isso é difícil estimar perdas, prin-

cipalmente porque a ocorrência e
nível de danos foram bastante variáveis até na mesma localidade”,
afirma o engenheiro agrônomo
Rafael Furlaneto, coordenador
técnico de Grãos da Cocamar.
Há plantas que apesar de apresentar sintomas de geada, diz
Furlaneto, continua formando espiga, que pode ter ou não enchi-

mento de grão. “Só vamos poder
realmente contabilizar os prejuízos causados pela geada na colheita”. De um modo geral, o
agrônomo avalia que as lavouras
de trigo na região apresentam
bom desenvolvimento e se o
clima continuar ajudando, com
chuvas dentro da normalidade, as
estimativas são de boas produtividades.
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Cocamar projeta faturar R$ 4,7 bi em 2019
Essa e outras informações foram levadas por dirigentes da cooperativa aos
produtores cooperados em reuniões semestrais de prestação de contas
Cocamar faturou R$
2,4 bilhões no primeiro semestre e, até
o final do ano, projeta
chegar a R$ 4,7 bilhões. O número é abaixo do orçado, de
R$ 5,2 bilhões, mas acima dos
R$ 4,5 totalizados em 2018.

A

Essa e outras informações
foram levadas por dirigentes
da cooperativa aos produtores
cooperados em reuniões semestrais de prestação de contas do exercício até aqui e para
tratar de vários outros assuntos. Os eventos, que começaram dia 4 de julho e terminam
no dia 12 de julho compreendem 51 municípios dos estados do Paraná, São Paulo e
Mato Grosso do Sul.

severos problemas climáticos
que castigaram as lavouras de
soja no ciclo 2018/19 nas regiões da cooperativa, reduziram a produção e afetaram o
faturamento. Para uma previsão inicial de receber 1,750
milhão de toneladas do grão,
o montante fechou em 1,300
milhão, pouco abaixo do registrado na safra anterior
(2017/18), de 1,332 milhão de
toneladas.

Já o volume de milho de inverno é estimado em 1,403
milhão de toneladas, lembrando que em 2018, quando
a cultura também foi seriamente prejudicada pelo clima
seco, o recebimento somou
736 mil t. A expectativa em relação ao recebimento de trigo
FATOR CLIMA - O presidente era de 80 mil toneladas, mas
Divanir Higino lembrou que os as recentes geadas diminuí-

sumos foi de R$ 1 bilhão e a
projeção até o final de dezembro é atingir R$ 1,5 bilhão, mantendo assim uma
escala de forte crescimento
que já vem de vários anos seguidos. Em 2016, o faturaINSUMOS - No primeiro se- mento desse setor foi de R$
mestre, o fornecimento de in- 1 bilhão.
ram essa quantidade. Por fim,
as entregas de laranja são calculadas em 5,1 milhões de
caixas de 40,8 quilos e as de
café em 58 mil sacas beneficiadas.

Eventos compreendem
51 municípios dos
estados do Paraná,
São Paulo e Mato
Grosso do Sul

Videoconferência conclui agenda
As reuniões semestrais com
os cooperados foram concluídas no dia 12 de julho e a
agenda incluiu, pela primeira vez, uma videoconferência para 19 cidades. De
um lado, na sede da cooperativa em Maringá, o presidente Divanir Higino e o
vice-presidente de Negócios,
José Cícero Aderaldo, apresentaram as informações,
enquanto, de outro, nas unidades, cooperados participavam de forma interativa, à

frente dos monitores da TV lheita da safra brasileira e
Cooperado.
dos Estados Unidos, a saberem de oportunidades para a
Mantida há vários anos, a TV aquisição de insumos e equiCooperado conta com um pamentos agropecuários e,
aparelho de televisão locali- também, a participarem de
zado em área estratégica em videoconferências, que já
cada unidade, por meio do ocorrem desde o ano pasqual, comodamente, os pro- sado, quando do lançamento
dutores já se acostumaram, de campanhas de vendas de
em seu dia a dia, a se infor- insumos para as safras de
mar dos detalhes acerca do verão e inverno.
e retornaram ao final para dutores nesse novo modelo
mercado das principais commodities, a acompanhar o Os dirigentes pronunciaram- responder perguntas, sendo de reunião à distância foi
dia a dia do plantio e co- se no início da apresentação que a participação dos pro- considerada satisfatória.
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Cocamar faz Planejamento Estratégico 2020-2025
O foco está na busca por melhoria
na rentabilidade através de novas
oportunidades
LORENA BETIATI
o dia 22 de julho a Cocamar iniciou o processo de criação da
visão 2020-2025 do
Planejamento Estratégico da
cooperativa. O foco está na
busca por melhoria na rentabilidade através de novas oportunidades.

N

Para auxiliar no trabalho, a cooperativa contratou, mais uma
vez, o Banco Rabobank, que
tem suas raízes cooperativistas, pois é a fusão de duas cooperativas holandesas. Especialista no agronegócio, além
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das soluções oferecidas como
banco, também presta serviços
de consultoria, onde conta com
uma equipe de especialistas
em diversos segmentos para
atender as demandas das orga- o máximo do potencial dos negócios, aumentar participação
nizações.
de mercado e entregar um bom
DESAFIO - Em seu último ciclo serviço ao cooperado.
de planejamento estratégico, a
Cocamar aprovou um plano Por observar mudanças reledesafiador de crescimento com vantes na cadeia de alimentos,
foco nos negócios. As princi- a Cocamar aponta ser o posipais estratégias foram cresci- cionamento estratégico cada
mento em 3 pilares: geográfico, vez mais importante. Toda a caaumento de share e verticaliza- deia do agro está sujeita a
ção da cadeia. Como propósito transformações e instabilidainicial para o próximo ciclo, a des. Agora a busca por solucooperativa objetiva aproveitar ções passa pela evolução do

Plano de crescimento é desafiador e prioriza negócios

modelo de crescimento para a investigação e análise de oporfase de inovação, avaliam es- tunidades para trazer valor estratégico à cooperativa.
pecialistas.
NEGÓCIOS - Neste ciclo, o objetivo é pensar em novos portfólios de negócios: buscar
vantagens competitivas, negócios em que a Cocamar possa
ser relevante, sinergias com
core business. Isso servirá
como base para mais crescimento e mudanças. Os esforços serão concentrados na

A metodologia de trabalho contemplará o envolvimento não
só de colaboradores, mas de
toda a equipe de liderança, gerentes, superintendentes e diretoria executiva, que estão à
frente dos negócios e das áreas
de apoio. E contará com a participação do Conselho representando os cooperados.

INVERNO

Dia de Campo com treinamento e giro técnico
Realizado neste ano, excepcionalmente, apenas para profissionais técnicos
da cooperativa, evento debateu, entre outros assuntos, a cigarrinha do milho
edição deste ano do
Dia de Campo de Inverno da Cocamar,
dias 11 e 12 de julho,
na Unidade de Difusão de Tecnologias (UDT) em Floresta, região de Maringá, foi voltada
exclusivamente às equipes de
profissionais técnicos da cooperativa, da parceira Unicampo
e do Instituto Emater.

A

regiões do Paraná, inclusive na
própria Unidade de Difusão de
Tecnologias da Cocamar, onde
ocorreu o dia de campo.

Segundo especialistas, o inseto é capaz de dizimar grandes
extensões de áreas de cultivo,
devido a facilidade de sua migração, sendo responsável por
redução de até 70% da produtividade, estando cada vez
Na quinta-feira, foi ministrado mais presente nas lavouras.
um treinamento sobre o controle da cigarrinha na cultura PREJUÍZOS - A cigarrinha caudo milho, problema que neste sa o enfezamento pálido, ocaano ocasionou danos a lavou- sionado por um espiroplasma
ras em vários municípios. E, na (Spiroplasma kunkelii) e o versexta-feira, aconteceu o giro melho provocado por um fitotécnico, em que os participan- plasma (Maize Bushy Stunt
tes cumprem roteiro de visitas Phytoplasma).Veja, na sequênaos estandes das empresas cia, a lista de prejuízos que
para conhecer novidades em podem ocorrer para o milho:
tecnologias, produtos e servi- internódios curtos, planta pequena e improdutiva, espigas
ços.
pequenas, falhas na granação,
Cerca de 40 empresas fornece- a planta atacada seca precodoras da Cocamar - indústrias cemente, grãos chochos, prode defensivos, produtoras de liferação de espigas, brotasementes, formuladoras de fer- mento nas axilas das folhas,
tilizantes, adubos foliares e mi- emissão de perfilhos na base
cronutrientes, entre outras -, das plantas, má-formação das
instalaram seus espaços na palhas das espigas, proliferaUDT para participar do evento. ção de radículas, colonização
de outros patógenos causando
CIGARRINHA – Um dos temas acamamentos e perda total de
debatidos pelos técnicos du- produção. Além dos enfezarante o evento foi o controle da mentos, a cigarrinha também
cigarrinha do milho, conside- pode transmitir uma virose
rada uma praga que vem rece- conhecida por Maize Rayado
bendo grande importância eco- Fino Virus (MRFV).
nômica nas últimas safras.
Mais comum, até pouco tempo, Em 27 dias a cigarrinha do mino Sudeste e Centro-Oeste lho completa seu ciclo biolóbrasileiros, a cigarrinha ocor- gico, podendo ter de 5 a 6 gereu com intensidade em várias rações por ano, dependendo da

temperatura. Devemos estar
atentos, pois utilizar apenas
um controle não será o suficiente caso haja altas infestações, o ideal é realizar o manejo integrado de pragas (MIP).

Debates foram nos dias 11 e 12
de julho na UDT em Floresta

MANEJO - Os manejos mais
utilizados são o cultural e o
químico. No primeiro, é preciso
adequar a época de plantio,
evitar a sobreposição de ciclos
da cultura, evitar plantios consecutivos, eliminar plantas
hospedeiras (milho tiguera) e
sincronizar época de plantio.
Como ainda não foram identificadas variedades resistentes
para os enfezamentos, o principal método de controle é manejar a cigarrinha. Porém, segundo pesquisa, alguns híbridos apresentaram maior ou
menor grau de suscetibilidade
ao enfezamento vermelho. Por
sua vez, o melhor método químico é através do tratamento
das sementes com inseticidas,
o que vai propiciar uma maior

proteção as plântulas de rar a presença da cigarrinha do
milho.
milho. Apenas o controle químico não vai resolver o proA orientação ao produtor é blema, medidas culturais e
saber que o histórico da sua preventivas devem ser adotaárea é essencial para monito- das.
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Douradina tem dia de campo sobre ILPF
Sistema vem conquistando cada vez
mais espaço junto aos produtores
da região noroeste do Paraná
romovido pela Cocamar, um dia de campo
sobre Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF) reuniu produtores
e técnicos no dia 27 de junho
na Chácara Duas Irmãs em
Douradina (PR), propriedade
de Antonio Roberto Gazzin.

P

Já no terceiro ano, o sistema
apresenta seus diferenciais.
De acordo com o técnico agrícola Gabriel Teixeira, da unidade local da Cocamar, que
presta assistência a Gazzin, a
soja faz a reforma dos pastos
que, revitalizados, comportam
um número maior de cabeças
de gado.
No primeiro ano, em 2017, o
rebanho era de 65 cabeças,
número que subiu para 97 em

2019. No ano passado, em 83
dias de pastejo sobre a braquiária que é semeada para
servir de forragem logo após a
colheita da soja, cada animal
engordou, em média, 2 arrobas e meia, o equivalente a
37,5 quilos.
Já a soja, no primeiro ano,
apresentou uma produtividade
de 120 sacas por alqueire
(49,5/hectare), mas na safra
2018/19, devido aos problemas climáticos, a média foi de
88 sacas (36,3), o que deu
ainda, segundo Teixeira, para
pagar as despesas. “Mesmo
que a soja, eventualmente,
não apresente nenhuma rentabilidade ao produtor, ainda
vale a pena, pois a cultura faz
a reforma dos pastos”, explica.

Evento foi na propriedade de Antonio Roberto Gazzin

O especialista em ILPF do Instituto Agronômico do Paraná
(Iapar), Sérgio José Alves,
também participou do evento,
fazendo uma palestra sobre os
benefícios do programa.

dutores da região noroeste do
Paraná, onde os pastos degradados apresentam baixo retorno econômico, com média
de apenas 1 carcaça animal
por hectare/ano, num cenário
em que os pastos sofrem no
A ILPF vem conquistando cada inverno, o que restringe a alivez mais espaço junto aos pro- mentação animal. Com o sis-

tema integrado, não falta comida e é possível produzir
mais de 20 arrobas de carne
por hectare/ano e ainda faturar com a cultura da soja, que,
na região de Douradina, tem
avançado sobre áreas que vinham sendo mantidas com canaviais.

Especializada em retífica de motores,
Agrosafra é referência nacional em cabeçotes
Parceira do Rally Cocamar
de Produtividade e do Jornal Cocamar, a Agrosafra,
com sede na cidade de Maringá (PR), é especializada
em retífica de motores de
máquinas agrícolas, caminhões e veículos em geral.

e se tornou uma referência
nacional em cabeçotes,
prestando serviços, inclusive, para outras retificadoras.

De acordo com o seu diretor
Jucemar de Oliveira, vários
fatores no ambiente de traFundada há 40 anos, a em- balho podem levar um mopresa consolidou-se pela tor a sofrer danos e precisar
qualidade dos seus serviços passar por um serviço de

retífica. A Agrosafra atende
clientes num raio de 200
quilômetros de Maringá,
buscando os motores e encaminhando-os para suas
modernas oficinas, onde
uma equipe especializada,
lançando mão de avançadas
tecnologias, irá deixá-los
praticamente novos e com
garantia de alta durabilidade.
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Mesmo sem vacinar contra
aftosa, pecuarista precisa
estar atento à saúde do gado
Risco é que produtor seja menos rigoroso em relação aos cuidados com
o rebanho e acabe facilitando o aparecimento de outras enfermidades
om o fim das vacinações semestrais dos
rebanhos bovino e bubalino contra a febre
aftosa no Paraná, estado que
pode ser declarado, até o final
do ano, livre da enfermidade
sem a necessidade de imunização, especialistas chamam
atenção para o risco de o produtor tornar-se menos rigoroso
em relação a outras doenças.

C

Ocorre que ao fechar o rebanho
para aplicar a vacina contra a
aftosa, nos meses de maio e
novembro, os pecuaristas
aproveitavam para fazer a prevenção de males como a clostridiose (doença causada por
bactérias do gênero ClostriNa operação, pecuaristas aproveitavam para prevenir a clostridiose e controlar verminoses
dium, normalmente encontrada no intestino dos animais e nesse momento podem acabar forma isolada, o mais comum é PARASITOS - Da mesma forma, mas o impacto é direto no
no ambiente) e o controle de comprometendo a qualidade e que aconteçam em forma de animais parasitados apresen- abate: quando detectada na
verminoses.
a imagem do produto parana- surtos, acometendo vários ani- tam baixo desempenho produ- carne, o valor é descontado
mais do rebanho. As mais co- tivo durante o ano e, para se ter do pecuarista. A aplicação de
ense e trazendo prejuízos.
NÃO PODE RELAXAR - O mémumente encontradas em gado ideia, verminoses podem redu- vermífugos, regularmente, é
dico-veterinário Pedro Sávio, “O ideal é que sejam mantidos leiteiro são botulismo, carbún- zir o ganho de peso de 18 a 45 a principal arma de combate
gerente comercial insumos - todos os cuidados, e indepen- culo sintomático, gangrena ga- quilos por cabeça.
a esses problemas..
grupo pecuária da Cocamar, dente do número de cabeças sosa e as enterotoxemias.
orienta sobre a necessidade de que possua, o produtor permaVermes intestinais podem A orientação de Sávio é que o
o produtor continuar fazendo neça focado em assegurar a Devido a sua importância, é causar diarreias e causar produtor converse com um
essas imunizações. “O Paraná qualidade sanitária do reba- fundamental que os profissio- desidratação e fraqueza, ver- médico-veterinário na Cocaestá conquistando um status nho”, acrescenta o gerente.
nais envolvidos com a produ- mes pulmonares podem le- mar. Se a unidade de atendisanitário que era almejado há
ção conheçam a fundo os si- var a pneumonias. Já a cis- mento não contar com um
muitos anos e que vai abrir SURTOS - No Brasil, doenças nais clínicos destas doenças e ticercose bovina (que pode profissional especializado, ele
portas para importantes mer- como a clostridiose estão entre entendam quais as medidas ser transmitida a seres hu- poderá pedir que seja contacados à sua carne”, explica, as que mais matam, já que, necessárias para realizar seu manos) não causa problemas tado um médico-veterinário do
enfatizando que descuidos apesar de poderem ocorrer de controle e prevenção.
diretos à produção animal, entreposto mais próximo.
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Mais moderna unidade da Cocamar
fica em Santa Cruz de Monte Castelo
Totalmente automatizada, estrutura tem capacidade para armazenar 27 mil toneladas de grãos
Cocamar em Santa
Cruz de Monte Castelo
vai ser do tamanho da
participação dos cooperados. A frase do presidente
da cooperativa, Divanir Higino,
na inauguração da unidade
operacional que acaba de ser
construída no município, ocorrida na manhã de 17 de julho,
dá o tom da importância do investimento para impulsionar a
economia regional.

A

mil toneladas), tombador para
veículos bitrem e três moegas
que absorvem 300 toneladas
por hora.

POTENCIAL - O presidente da
Cocamar ressaltou que a região apresenta grande potencial para o desenvolvimento
de programas integrados, os
quais geram mais riqueza com
a incorporação de pastos degradados para a produção de
Foram investidos R$ 29 milhões gerando desenvolvimento regional
soja e milho e, ao mesmo temA MAIS MODERNA - Higino po, revitalizam a pecuária ao
ressaltou a construção de uma fomentar o aumento da produ- FORTALECIMENTO - A prefeita
disse que a região estava eságil estrutura de recebimento tividade.
quecida pelos governantes, side grãos, inteiramente automatizada e que, por isso, se PÉS NO CHÃO - “Vamos cres- tuação que começou a mudar
destaca como a mais moderna cer com os pés no chão, aten- nos últimos anos com o fortada cooperativa. “Chegamos à tos às oportunidades para lecimento da atividade agroregião para apoiar o trabalho apoiar o desenvolvimento re- pecuária. “Essa unidade da
dos produtores que estão in- gional”, acrescentou Higino, Cocamar é regional e vai nos
vestindo na expansão de suas adiantando que a cooperativa trazer, com toda a certeza, um
lavouras e também na implan- estuda ser mais incisiva no grande desenvolvimento”,
mencionou, acrescentando
tação do programa de integra- apoio à pecuária.
que “são 12 municípios próxição lavoura-pecuária-floresta”, disse ele a autoridades, li- CARNES - O prefeito de Santa mos com as mesmas caractederanças e produtores. O inte- Cruz de Monte Castelo, Fran- rísticas e integrados na luta
grante do Conselho de Admi- cisco Antonio Boni, e a prefeita por conquistas para o bem de
nistração Valdomiro Peres Jú- de Querência do Norte, Rosinei todos”.
nior, também compareceu à Aparecida Oliveira, também se
pronunciaram. Boni agradeceu PIONEIRO - Um dos produtores
solenidade.
a Cocamar pela estrutura, presentes ao evento, Armando
ESTRUTURA - Situada ao lado lembrou que a região é impor- Machado Souza, é filho do
da rodovia que liga Santa Cruz tante produtora de carnes e saudoso Elvino Machado, o
de Monte Castelo a Querência que a receita com o ICMS da primeiro a investir no plantio GRÃOS - Importante produtora cultores estão chegando de
do Norte, a unidade que de- agropecuária está salvando o de soja na região, em sistema de arroz, a região onde se en- outras regiões do estado para
mandou investimento de R$ orçamento dos municípios. de integração com a pecuária, contra instalada a unidade de cultivar em terras arrendadas.
29 milhões, conta com capa- “Estamos muito unidos com ainda no começo da última dé- Santa Cruz de Monte Castelo Sob a gerência de Alisson Rocidade de armazenagem de 27 Querência do Norte e precisa- cada. “Vemos com alegria a já tem cerca de 20 mil hecta- drigues Nunes, a nova unidade
mil toneladas de grãos (que mos de mais investimento no construção dessa unidade, res mantidos com as culturas conta com uma equipe de 23
meu pai ficaria feliz”, disse. de soja e milho e muitos agri- colaboradores.
pode ser ampliada em mais 27 setor rural”, completou.
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RECONHECIMENTO

Luiz Lourenço homenageado pela Fecomércio
O presidente do Conselho de Administração recebeu a Ordem do Mérito
do Comércio do Paraná, distinção que destaca importantes nomes do Estado
Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do
Paraná (Fecomércio
PR), em comemoração ao Dia
do Comerciante, promoveu
dia 12, em Curitiba, a 14ª
edição do troféu Guerreiro do
Comércio, em que destaca
empresários e suas trajetórias de sucesso.

A

Neste ano, 47 empresários ligados a sindicatos filiados à
Fecomércio foram agraciados
com a homenagem, no Cen-
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tro de Eventos Expo Unimed.
O presidente do Conselho de
Administração da Cocamar,
Luiz Lourenço, recebeu a
Ordem do Mérito do Comércio do Paraná, distinção que
destaca importantes nomes
do cenário paranaense.
Desde a sua criação, há 51
anos, a homenagem foi entregue a apenas 26 personalidades e, nesta edição,
contemplou, além de Lourenço, o jurista Eduardo Orovisto Guimarães. Aos ho- gues medalhas no formato nho formado por oito ponRocha Virmond e o senador menageados foram entre- da Cruz de Malta – um dese- tas.

COOPERATIVA

Cocamar tem novo formato
de estrutura organizacional
Objetivo é fortalecer o
relacionamento com o cooperado
om foco na estratégia e no desafio de
fortalecer o relacionamento com o cooperado, a Cocamar realizou
mudanças na estrutura organizacional, com o direcionamento na sustentação dos
negócios para cooperados e
clientes, priorizando as boas
práticas de gestão e governança corporativa.

C

A estrutura passa a contar
com uma superintendência
exclusiva de Relação com o
Cooperado e outra superintendência exclusivamente
comercial, denominada por
Negócios.
Desta forma, a nova estrutura organizacional passa a
ser:

SUPERINTENDÊNCIA DE NEGÓCIOS
Anderson Alves Bertolleti
• Departamento Comercial de Fios
Luis Fernando Anastácio Gomes
• Departamento Comercial de Grãos
Edinei de Almeida Silva
• Departamento Comercial de Insumos
Geraldo Amarildo Ganaza
• Departamento de Produtos de Varejo (Mix, Óleos e Farinha)
Sandro Rogério Fernandes

SUPERINTENDÊNCIA DE RELAÇÃO COM O COOPERADO
Leandro Cezar Teixeira
• Departamento de Cooperativismo
João Sadao Mohr Alves Tadano
• Departamento de Marketing e Comunicação
Cristiane Noda K. de Almeida
• Departamento Técnico
Renato Hobold Watanabe
• Departamento de Unidades Operacionais
Leandro Cezar Teixeira

SUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÕES
Osmar Liberato
• Departamento de Logística Integrada
Ezequiel Scopel

• Departamento de Operação com Produto e Gestão de Obras
Márcio Kloster
• Indústria de Commodities e Varejo
Valdemar Roberto Cremoneis
• Indústria de Fios, Café e Moinho
Valquíria Demarchi

SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Alair Aparecido Zago
• Departamento Contábil
Alair Aparecido Zago
• Departamento Financeiro
Guilherme de Souza V. Neto
• Departamento de Gestão de Pessoas
Fernando Castro Vieira Filho
• Departamento Jurídico
Paula Cristine Passafaro Camilo
• Departamento de TI, Serviços, Inovação e Gestão e Qualidade
Paula Cristina Agulhas Rebelo
• Auditoria Interna
Eliane Camilo

COCAMAR MÁQUINAS
Com a aquisição da concessão da John Deere em novas regiões e
devido à demanda da companhia, Arquimedes Alexandrino, que
respondia pela Superintendência de Negócios Grãos e Insumos,
agora é gestor exclusivo da Cocamar Máquinas.
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DIA DE COOPERAR

Mais de 2 mil pizzas foram
preparadas no Dia C
Evento reuniu cerca de 500 colaboradores
de sete cooperativas da cidade
frio de 2ºC às 7h30 –
na manhã mais gelada do ano - não foi
empecilho para os
500 voluntários de sete cooperativas de Maringá que participaram no sábado, 6 de julho,
do Dia de Cooperar.

O

canto Espírita Somos Todos Irmãos, que possui estrutura
ampla e adequada para esse
fim. A tarefa se encerrou por
volta de 13h30, quando grande
parte do alimento já havia sido
retirada por entidades assistenciais da cidade, que arrecadaram com a venda.

A temperatura baixa foi superada pela determinação de COOPERATIVAS - O chamado
preparar 2,2 mil pizzas no Re- Dia C, em comemoração ao Dia
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Internacional do Cooperativismo, contou com o envolvimento direto das cooperativas
Cocamar, Sicredi União PR/SP,
Unimed, Sicoob, Uniodonto,
Unicampo e Pluricoop.
A secretária-executiva da Unicampo, Patrícia Nunes de Paula, juntou-se ao grupo para
fazer a distribuição dos aventais, luvas e máscaras ao pessoal que foi para a cozinha.
“Estou muito feliz com a oportunidade de participar”, disse
ela. Lá dentro, o superintendente do Sicredi, David Conchon, ajudava a elaborar as
pizzas quase ao lado do presidente do Sicoob Metropolitano, Luiz Ajita, e da presidente da Pluricoop, Cleide
Aparecida Bulla.
ANIMAÇÃO - Do lado de fora,
à medida que iam ficando
pronta, o gerente da Cocamar, Márcio Kloster, ajudava
a levar as pizzas até a distribuição. Em todos os setores,
muita animação e alegria:
“Preocupar-se e fazer o bem
à comunidade é um dos princípios do sistema cooperati-

vista”, comentou o gerente
de cooperativismo da Cocamar, João Sadao, ao ser entrevistado por uma emissora
de TV. Aliás, a imprensa esteve em peso para registrar o
evento. Para a repórter Carina
Bernadino, da Rádio CBN,
uma realização como essa
“irradia um sentimento positivo e deveria ser seguida por
outros setores”.
Durante a solenidade, pronunciaram-se o presidente do
Conselho de Administração e
o presidente-executivo da Cocamar, Luiz Lourenço e Divanir
Higino, o presidente da Uniodonto, Vampré Luiz Cardoso
Oliveira, o presidente da Unicampo, Luciano Ferreira Lopes, o presidente do Conselho
de Administração da Sicredi
União, Wellington Ferreira, a
presidente da Pluricoop,
Cleide Aparecida Bulla, o presidente do Sicoob Metropolitano, Luiz Ajita, o diretor de
Mercado da Unimed, Reynaldo
Rafael José Brovini, e a analista de Desenvolvimento
Cooperativo do Sescoop/PR,
Mariana Balthazar.

ENTIDADES - Além do Recanto
Espírita Somos Todos Irmãos,
foram beneficiadas pelo Dia C,
em Maringá, as entidades Lins
de Vasconcelos, Associação
Norte Paranaense de Reabilitação (ANPR), Lar Escola da
Criança, Projeto Vira Pet, Associação dos Pais e Amigos
dos Excepcionais (Apae),
Equipe do Ozório, Amaar e Servos do Pai. As pizzas foram
Voluntários se empenharam apesar do frio de 2ºC
vendidas a R$ 30 cada, totalizando R$ 66 mil.
dustrial, Frost Films, Bia Fes- tografia, Gela Boca, Flamma
tas, Kandyany Eventos, Deci- Comunicação, Made in Roça
Colaboraram com o evento a sion Comunicação Visual, Cocamar, Purity e Dolce Café
Frimesa Cooperativa Agroin- Panificadora Docela, Ruah Fo- Panificadora.

Ação voluntária em Ibiporã
Uma ação de envolvimento
com a comunidade em Ibiporã, norte do Estado, promovida em 13 de julho,
ainda como parte da comemoração do Dia Internacional do Cooperativismo,
celebrado em 7 de julho,
contou com a participação
da Cocamar.
TAQUARA DO REINO - Naquela data, em companhia
de voluntários do Sicredi e
da prefeitura, colaboradores
da cooperativa, liderados

pelo gerente Washington
Ono, integraram um grupo
que fez a coleta do lixo, limpeza das ruas e o plantio de
50 árvores nativas no bairro
de Taquara do Reino.
INCENTIVO - Um dos objetivos foi orientar os moradores e estudantes sobre a
preservação do meio ambiente. Cada árvore, inclusive, recebeu o nome de um
aluno da escola local, como
forma de incentivo a essa
prática.
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APOIO A ENTIDADES

Campanha União Solidária almeja arrecadar R$ 2 milhões
Iniciativa da Cocamar e Sicredi União está com inscrições
abertas; projetos serão avaliados pelo Lions Club Maringá
campanha União Solidária está com as inscrições abertas para
projetos de entidades
sociais que atuam em Maringá
e região noroeste do Paraná. O
cadastro deve ser feito pelo site www.campanhauniaosolidaria.com.br. A iniciativa é
coordenada pelo Lions Maringá Distrito LD6 e conta com o
apoio da Cocamar e da Sicredi
União PR/SP. A campanha foi
apresentada em maio a dirigentes de instituições assistenciais, durante a Expoingá.

A

2 8 | J or n al d e Se r viç o Coc a ma r

derá obter a renda total dos
cupons, sem qualquer custo e,
ao final da campanha, deverão
prestar contas do uso dos recursos. Já quem comprar os
cupons vai concorrer a um automóvel (Fiat Mobi Easy) e três
motos (Honda CG 160 Start).
Os veículos totalizam o valor
de R$ 57 mil e foram doados
pela Sicredi União PR/SP e Cocampanha, mas com coordecamar.
nação do Lions Club Cambé
Paralelamente, outros 30 Aliança e também com o
municípios da região norte do apoio da Sicredi União PR/SP
CUPONS - Cada entidade po- Estado também participam da e Cocamar.

Depois da etapa de inscrição,
os projetos serão avaliados
pelo Lions Maringá e selecionados conforme as regras da
campanha União Solidária, autorizando as entidades a retirar
os cupons para venda. Ao todo
devem ser distribuídos 200 mil
cupons para que as entidades
vendam ao custo unitário de
R$ 10, totalizando R$ 2 milhões. A comercialização ocorrerá até 30 de novembro e os
sorteios serão em dezembro.

Apresentação foi
em maio durante
a Expoingá

ESTRUTURA

Cocamar Máquinas inaugura lojas em
Ivaiporã, Cornélio Procópio e Apucarana
Somando também a abertura em
Cambé, no início de julho, mais de 2 mil
produtores participaram dos eventos
ompletando a série
de inaugurações de
lojas em cidades do
norte paranaense, a
Cocamar Máquinas, concessionário John Deere, formalizou na noite do dia 19 de
julho, em Apucarana, a abertura de sua estrutura de atendimento. Foi a terceira solenidade realizada na mesma
semana: no dia 17, a empresa
inaugurou suas instalações
em Ivaiporã e, no dia 18, em
Cornélio Procópio, sem contar, no dia 2, o início de operação em Cambé.

C

REDE - Somando o norte e o
noroeste (onde já atua desde
2016 em Maringá, Paranavaí,
Querência do Norte e São Pedro do Ivaí), a Cocamar Máquinas passa a contar com
uma rede de 8 lojas, comercializando toda a linha de maquinários, equipamentos, peças e serviços John Deere.
APRESENTAÇÃO - Em Apucarana, o presidente da Cocamar, Divanir Higino, e o gestor

da Cocamar Máquinas, Arquimedes Alexandrino, ao lado
de representantes da John
Deere, receberam produtores
do município e região, além de
autoridades e lideranças, para
apresentação das instalações
localizadas na BR-376, anexo
à unidade operacional da cooperativa.
APOIAR - Antes do descerramento da fita simbólica, o presidente Divanir Higino e o gestor da Cocamar Máquinas, Arquimedes Alexandrino, destacaram que o investimento da

Solenidades foram encerradas em Apucarana, dia 19 de julho

cooperativa na concessão de
máquinas e implementos agrícolas tem a finalidade de apoiar
os produtores na aquisição dos
melhores recursos tecnológicos para a modernização da ati-

vidade e ampliar seus níveis de vice-presidente José Cícero
Aderaldo e, em Ivaiporã, este
eficiência e produtividade.
último representou a coopePARTICIPAÇÃO - Em Cornélio rativa. Na soma dos quatro
Procópio, o presidente esteve eventos, mais de 2 mil produacompanhado também do tores participaram.

Instalações de Ivaiporã (acima) e de Cornélio Procópio (abaixo), foram
entregues aos cooperados nos dias 17 e 18 de julho, respectiamente

Veja mais fotos da
inauguração acessando
o QRCode
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NOVA IORQUE

Sicredi União apresenta modelo
de inclusão financeira na ONU
Agência Smart com transações financeiras sem circulação de papel moeda
é uma das alternativas do Sicredi para chegar aos pequenos municípios
ossibilitar a inclusão
financeira nas pequenas comunidades é um
desafio para as instituições financeiras, especialmente em países com dimensões continentais como o Brasil. Em todo o País, 376 municípios não possuem dependências bancárias. O número
divulgado pelo Banco Central
do Brasil, em abril de 2019, revela a dificuldade que moradores de algumas regiões têm
para o acesso aos serviços financeiros, impactando diretamente o desenvolvimento dos
pequenos municípios.

P

Na contramão dos bancos, o
Sicredi, instituição financeira
cooperativa com mais de 4
milhões de associados, investe cada vez mais na abertura de novos pontos de
atendimento. Atualmente, já
são 1.700 agências em todo o
País, 400 somente no Paraná,
formando a maior rede de
atendimento do estado e a
única opção para moradores
de 60 municípios.
ONU - Em Cafeara, no interior
do Paraná, o modelo de agência
(Smart) desenvolvido pela Sicredi União PR/SP possibilitou
a inclusão financeira de 2.540
habitantes do município. O impacto positivo gerado na comunidade local fez deste projeto
um dos 36 finalistas, de um

total de 800 inscritos, do 1º
Prêmio ODS Pacto Global. A iniciativa ligada à ONU reconhece
práticas empresariais e de ensino que colaboram para que os
Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) sejam alcançados.
Com o reconhecimento, o case
de Cafeara figura no banco de
Boas Práticas do Pacto Global e a Sicredi União PR/SP
foi convidada a apresentar o
projeto na sede das Nações
Unidas, em Nova Iorque. Na cerimônia, no dia 16 de julho, o diretor executivo da Sicredi
União PR/SP, Rogério Machado,
falou sobre os diferenciais da
iniciativa que possibilitaram a
inclusão financeira dos moradores.
CONTÊINER - A instalação da
agência em um município de
pequeno porte como Cafeara foi
possível graças ao modelo inovador empregado pela cooperativa. Construída a partir de
contêineres, a agência Smart
atende aos associados a partir
do conceito cashless cities, ou
seja, cidades sem dinheiro. A
alternativa garante a sustentabilidade do negócio e facilita o
acesso da população aos serviços bancários, além de diminuir a circulação de dinheiro em
espécie na cidade, colaborando
para maior segurança do associado.

A instalação da unidade de Cafeara foi possível graças ao modelo inovador

“A iniciativa democratiza o
acesso aos produtos financeiros e possibilita que os moradores tenham acesso a um
ponto de atendimento onde
podem ter suas necessidades
atendidas. Além disso, nossos
associados contam com conta
corrente, cartão de crédito,
aplicativo mobile e internet
banking sem custos. Também
fizemos um trabalho no comércio local, instalando maquininhas para aceitar os cartões de
débito e crédito. Assim, o ciclo
está fechado: o cidadão recebe
seu salário pela conta do Sicredi, usa o cartão no comércio
local e não é preciso sacar o
dinheiro em espécie. Temos
como missão agregar renda
nas comunidades onde atuamos, e este é um exemplo prático e concreto disso”, explica
o diretor executivo da Sicredi
União PR/SP, Rogério Machado.

INCLUSÃO - Para estimular o
hábito de pagamento eletrônico
em pequenos municípios, como
Cafeara, a Sicredi União PR/SP
também tem implementado
ações junto à comunidade para
a realização de cursos de capacitação e inclusão digital gratuita. Desde a abertura da
agência, em 2018, até agora
foram habilitadas 12 maquininhas no município que possui
28 empresas formalizadas.
Promovendo a inclusão financeira, o modelo de agência de
Cafeara já está sendo replicado
em outros municípios do Paraná
e de São Paulo e contempla ao
menos sete Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS),
especialmente o oitavo e o nono
que tratam respectivamente de
trabalho decente e crescimento
econômico e a indústria, inovação e infraestrutura.

COOPERATIVISMO - Para o
presidente Nacional do Sistema Sicredi e da Central Sicredi PR/SP/RJ, Manfred
Dasenbrock, iniciativas como
essa geram uma transformação na comunidade reafirmando os princípios do cooperativismo. “Com atuação
mais próxima ao nosso associado oferecemos soluções
financeiras mais adequadas e
ajudamos a agregar renda garantindo também o desenvolvimento econômico nas regiões onde atuamos. Esse é o
conceito cooperativista que
promove o ciclo virtuoso.
Além disso, ao se aproximar
de uma população que até
então não tinha fácil acesso
às agências, percebemos o
quanto podemos fazer a diferença para uma sociedade
mais justa e igualitária”, finaliza.
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Celebração em Nova Fátima
A unidade da Cocamar em
Nova Fátima, norte do estado,
reuniu dezenas de produtores,
colaboradores e cooperativas
parceiras na noite de 19/7 para
uma celebração julina. “Uma
festividade de integração,
muito animada, para o fortalecimento das amizades e intensificar o relacionamento com a
comunidade”, resumiu o gerente Claudinei Marcondes,

também responsável por São
Sebastião da Amoreira.
COOPERATIVAS - O evento contou com a participação da Unimed, Unicampo e Sicredi e foi
prestigiado pelos integrantes
do conselho de administração
e consultivo da Cocamar, Jhoni
Nakashima e Silvio Nakamura, ano, em Nova Fátima, com am- aos produtores, que inclui corespectivamente. A Cocamar pla estrutura de recebimento mercialização de insumos e
começou a operar no início do de grãos e café e atendimento assistência técnica a campo.

VISITA - O gerente da Unidade Maringá, Adilson Esteves Jardim Nocchi, recebeu na
manhã de 24/7, a visita de alunos do curso de agronomia da Faculdade Unicesumar.
Entre eles, três representavam a Missouri State University (MSU), Estados Unidos.
Eles se interessam pela história da Cocamar, o processo de venda, armazenamento
e principalmente o mercado de grãos, insumos e fertilizantes. Acompanhados pelo
coordenador do curso, Edson Schmidt Filho, os alunos norte-americanos relataram
que estão em Maringá há dois meses, já visitaram a indústria de óleo, café e
agora queriam saber mais sobre o mercado e a venda de produtos.
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ESPAÇO JURÍDICO

A arbitragem do comércio internacional
Ao realizar negócios com empresas estrangeiras, o empresário
rural deve se cercar de cautelas e profissionais competentes
Dr. Alexandre Raposo

vante. Negociar com empresas
globais é algo complexo, haja vista
inegável que o agronegócio os valores e interesses geralmente
brasileiro tem vivido anos envolvidos. Outro aspecto igualdourados, com forte expan- mente importante é o jurídico.
são da produção, da produGRANDES GRUPOS - Dentre dezetividade e da renda gerada pelas
nas de grupos nacionais de médio
cadeias agroindustriais, sendo o
e grande porte que estão presentes
setor econômico brasileiro que
nos diferentes elos da cadeia promais êxito teve no esforço de se indutiva do agronegócio, sabe-se
serir nos fluxos internacionais de
que em nível mais globalizado,
comércio. O agronegócio brasileiro
este cenário é dominado por grué um exemplo para o mundo.
pos internacionais poderosos, tanMesmo com inúmeras deficiênto financeiramente como politicias, contribui muito para a econocamente em todos os países que
mia brasileira e ajuda a equilibrar
tenham relevância na produção e
a balança comercial.
processamento de grãos, - em esMesmo os indicadores demons- pecial a soja - na comercialização
trando que o ritmo de crescimento e distribuição dos seus derivados.
em comparação aos últimos 10 Estas empresas detêm um poder
anos está menor, a sua sustenta- de mercado tão importante que sibilidade deve ser mantida na pró- nalizam as tendências e estratéxima década, com ganho de par- gias.
ticipação no mercado mundial enPor se tratar de um mercado altatre as principais commodities que
mente complexo, onde envolve
produz e exporta, como soja, milho,
mais de um país, com costumes e
açúcar e carnes.
Leis distintos, ao realizar negócios
GLOBALIZAÇÃO -As últimas quatro com empresas estrangeiras, o emdécadas foram marcadas pela glo- presário rural deve se cercar de
balização. Na esteira da expansão cautelas e profissionais compedo comércio internacional, o agro- tentes.
negócio brasileiro elevou consideEstas operações de exportação e
ravelmente o grau de abertura do
de importação se realizam no consetor. Com desempenho suficiente
texto jurídico em que vigoram as
para abastecer o mercado interno
normas do direito empresarial, as
e gerar excedentes exportáveis, o
empresas podem celebrar contraBrasil consolidou-se como um dos
tos com pessoas físicas ou empremais importantes ofertantes de
sas para produzir ou possibilitar a
bens agropecuários no mercado
circulação de bens e serviços no
internacional. Além de ampliar sua
mercado. Se esses contratos
participação no comércio mundial,
se firmou como o principal player
em diversas cadeias.

É

O crescimento econômico do agronegócio é liderado pela presença
de grandes empresas, particularmente em atividades e áreas articulada ao mercado externo, onde
as commodities, nas últimas décadas assumem um papel rele-

forem firmados entre pessoas ou
organizações de diferentes países
serão considerados contratos internacionais. O contrato é o ato jurídico que visa à satisfação de
interesses de duas ou mais pessoas físicas e ou jurídicas, criando,
modificando ou extinguindo direitos de natureza patrimonial.
LEGISLAÇÃO - Em se tratando de
contratantes de sistemas jurídicos
diferentes, a capacidade para contratar depende do que cada legislação estrangeira estabelece. As
normas de um ordenamento jurídico são válidas e eficazes dentro
do seu território, e só podem ser
aplicadas em território estrangeiro,
se outro país concordar. É o direito
internacional privado que cuida da
solução de conflitos de lei no espaço, ou seja, da possibilidade de
aplicação de dois ou mais sistemas jurídicos nacionais para a regulamentação de determinado
caso, através dos elementos de
conexão, que apontam o direito
aplicável ao contrato internacional,
em questão.
Dos usos e costumes mercantis,
decorreram muitas práticas no
sentido de uniformizar o direito do
comércio internacional. Dentre
eles, destacam-se, o funcionamento dos créditos documentários
e os termos de comércio internacional, que estabelecem as cláusulas sobre distribuição de despesas e riscos entre comprador e
vendedor.

É inegável a importância do instituto
como sendo um modo seguro e eficaz
para a solução de conflitos internacionais.

ARBITRAGEM -A arbitragem internacional é um sistema privado de
solução de conflitos que pode ser
utilizado no comércio internacional. Utilizada como um método alternativo na solução de conflitos,
a arbitragem é um meio extrajudicial em que as partes submetem
questões litigiosas existentes ou
futuras ao crivo de um arbitro ou
de um tribunal arbitral. Importa
considerar que nem todas as matérias podem ser submetidas a um
juízo arbitral. Em geral, somente
questões patrimoniais são admitidas. Caso haja alguma restrição no
direito interno, esta terá reflexo no
âmbito internacional. No Brasil,
somente questões de direito patrimonial disponível podem ser objeto de arbitragem internacional.
Segundo Antonio Carlos Rodrigues
do Amaral (2004) : “só podem ser
apreciadas questões de direito disponíveis entre pessoas de direito
público ou privado; é necessária a
previsão em contrato; o início do
procedimento deve ocorrer conforme acordo prévio das partes ou
mediante comunicação comprovada; o compromisso arbitral deve
ser firmado antes do início da arbitragem; pode haver um árbitro ou
um tribunal arbitral em número
ímpar; a arbitragem pode ocorrer
a revelia; a decisão deve partir de
critérios previamente estabelecidos pelas partes, sem violar bons
costumes e ordem pública; a arbitragem deve ocorrer no prazo acordado ou até seis meses; a sentença arbitral é proferida em uma
única instância; no Brasil, a sentença arbitral é reconhecida, mas
deve ser homologada pelo STJ; a
execução da sentença ocorre através do poder judiciário; as custas
são suportadas pelas partes; pode
haver recurso ao poder judiciário
para pleitear a nulidade da sentença arbitral por infringir requisi-

tos formais ou procedimentos legais.”
ACORDOS -Importante considerar
que na esfera internacional "a experiência revela que a resistência
em cumprir decisão arbitral é infrequente, pois as relações entre
as partes são contínuas e de longa
duração. A parte que deixa de cumprir a decisão passa a ser discriminada pela comunidade com a
qual se relaciona", segundo José
Cretella Neto.
As características da celeridade e
informalidade, aliadas à possibilidade de escolha da lei aplicável,
tornam a arbitragem um método
atraente e seguro para aqueles que
lidam com o comércio internacional. Acompanhando a globalização, diante da crescente expansão
das relações jurídicas comerciais
internacionais, a arbitragem internacional possui grande relevo no
cenário internacional, principalmente diante dos negócios que
precisam de uma solução célere,
eficaz e especializada que pode ser
conferida por árbitros ou um juízo
arbitral específico.
Com efeito, considerando o respeito e o cumprimento que os contratantes conferem à decisão proferida em âmbito da arbitragem internacional, é inegável a importância do instituto como sendo um
modo seguro e eficaz para a solução de conflitos internacionais.

* Alexandre Raposo Advogados
Associados. a.raposo@alexandreraposo. adv.br
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ARTIGO

Código Florestal e as instituições financeiras
O proprietário de imóvel rural que necessita de crédito deverá estar em dia
com seu CAR e estar preparado para demonstrar a regularidade de suas áreas
Por Laurine Martins (*)
Lei 12.651/2012, do
Código Florestal, mobilizou o cenário brasileiro no que diz respeito à supressão de vegetação e
ao uso alternativo do solo. Sobreveio com a finalidade de revogar a Lei 4.771/65 publicada
em setembro de 1965, mas, em
especial, com o objetivo de prever novas formas de recuperação florestal, tendo em vista a
intensa atuação e importância
da atividade agropecuária no
Brasil, devendo na contrapartida, obedecer a um mínimo de
limitações ao uso da terra, tudo
em prol da proteção ao meio
ambiente – direito fundamental
insculpido na Constituição Federal.

A

A sua publicação trouxe, ao ordenamento jurídico brasileiro e
à sociedade civil, inúmeros reflexos, dentre eles, a criação do
Cadastro Ambiental Rural –
CAR, que consiste em um repositório de dados estratégicos
para controle e monitoramento
nacional dos imóveis rurais. A
norma trouxe a obrigatoriedade
de os proprietários cadastrarem
seus imóveis rurais nessa base
de dados, com o objetivo de promover e apoiar a regularização
de passivos ambientais por intermédio do compromisso desses agentes de recuperar áreas
de preservação permanente
eventualmente degradadas, suprimidas ou alteradas até
22/07/2008 e de regularizar a
reserva legal de seus imóveis.

CAR - O dever de inscrição dos
imóveis no CAR vem expresso
no artigo 29, §3º do Código Florestal. Após inúmeras alterações em seu conteúdo, no que
se refere ao adiamento do prazo
para inscrição, a Medida Provisória n° 884/2019, de 14 de
junho deste ano, suprimiu do
texto qualquer prazo para inscrição, com a intenção de favorecer cerca de 4% dos proprietários que ainda não o haviam realizado.
A finalidade da MP foi oferecer
nova oportunidade a esses proprietários de usufruírem dos benefícios assegurados pelo Código Florestal aos imóveis inscritos no CAR, como, a inscrição
no Programa de Regularização
Ambiental – PRA; o cômputo
das Áreas de Preservação Permanente no cálculo de percentual de Reserva Legal; a
emissão de CRA – Cota de Reserva Ambiental; e a obtenção
de crédito agrícola junto às instituições financeiras. No cenário
anterior, a inscrição deveria ter
sido realizada até 31 de dezembro de 2018, sob pena de, tendo
perdido o prazo, o proprietário
não mais poder usufruir dos citados benefícios.
OBRIGATÓRIA - Nesse novo cenário, de vigência da nova MP, a
inscrição no CAR passa a ser
imediatamente obrigatória e,
por consequência, a obrigação
de adesão ao PRA e de apresentação do CAR para quem tiver
interessado em obter crédito
agrícola. Segundo o artigo 78-A

do Código Florestal, as instituições financeiras só estão autorizadas a conceder o crédito
agrícola ao proprietário que já
tenha seu imóvel devidamente
inscrito no cadastro ambiental.
Portanto, o interessado deverá,
de imediato, comprovar a inscrição do seu bem à entidade financiadora. Essa é a interpretação da alteração trazida pela
nova MP.

RESPONSABILIZAÇÃO - Para
evitar a configuração de qualquer nexo de causalidade entre
o seu ato – concessão do crédito – e a ocorrência de dano
ambiental – desmatamento do
imóvel, o financiador deve cumprir rigorosamente as obrigações legais a ele destinadas,
eludindo-se de uma possível
responsabilização por figurar
como “poluidor indireto”.

É dever legal da instituição financeira observar a legislação
ambiental e, sob seus contornos, adotar medidas diligentes, como, definir o rol de requisitos para a concessão de
financiamentos e empréstimos, dentre eles o crédito agrícola, e verificar seu atendimento pelos tomadores de crédito – proprietários de imóveis
rurais. Do contrário, poderá ser
chamada a responder em razão
do descumprimento de um
dever de cuidado a ela atribuído por lei.

Para além do risco legal, a instituição financeira também
deve avaliar o potencial risco
de crédito que a operação de
financiamento pode lhe gerar,
sobretudo se exigir o imóvel
rural como garantia, o que geralmente ocorre nos casos de
concessão do crédito agrícola.
Nesse caso, a instituição financeira buscará certificar-se
de que o objeto da sua garantia
está regular, se o imóvel não
lhe gerará passivos ambientais, caso tenha que executálo. Portanto, independente-

mente de dispositivos legais
obrigatórios, a instituição financeira adotará outras diligências para verificar a inexistência de ônus ambientais
no imóvel.
COMPROVAR - Portanto, o proprietário de imóvel rural que necessita de crédito para desenvolver seu negócio deverá estar
em dia com seu CAR e estar
preparado para demonstrar a
regularidade de suas áreas,
comprovando o georreferenciamento do bem, a preservação
da sua reserva legal, seu registro e a preservação da área de
preservação permanente, dentre outros.

(*) Advoga para incorporadoras,
loteadoras e empresas dos setores financeiro, agroindustrial
e da construção civil, coordenou
o Grupo de Trabalho da FEBRABAN, que criou a Autorregulação Socioambiental do Setor
Financeiro.
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ENTIDADE

40 anos de história da SRM
A Sociedade Rural de Maringá trabalha sempre em defesa do campo e
tem ganhado espaço se inserindo melhor na política e nos debates científicos
GESTÕES - A primeira diretoria
da SRM conta com nomes que
fazem parte até hoje do quadro
de associados: Wilson Pulzatto, Ari Cândido, Francisco
Feio Ribeiro Filho, Edi Vieira,
Mauro Jorge e João Delorenzo.
Ao longo de sua existência, inúmeras gestões, todas compostas por pessoas de representatividade no agronegócio,
voluntariamente dedicaram
parte de suas vidas à estruturação do Parque de Exposições,
Fundadores da Sociedade Rural, entre eles, o primeiro presidente, Joaquim Romero
ao fortalecimento da SRM, a
Fontes (de terno preto). Abaixo, presidente atual da SRM, Maria Iraclézia de Araújo
consolidação da Expoingá e a
INÍCIO - Embora um grande en- valorização da cidade no agro- mento de respeito e comprotusiasta da feira agropecuária, negócio nacional.
metimento pela classe produJoão Paulino não via como funtiva que todos, de forma direta
ção do município organizar o HOJE - A presidência atual e indireta, participam desta enevento, que mobilizava inúme- conta com a primeira mulher do tidade”, comenta a presidente
ros servidores de várias secre- Brasil no cargo máximo execu- Maria Iraclézia de Araújo.
tarias. Foi assim que, em 1979, tivo de uma entidade do gênero.
em seu segundo mandato, nas- A SRM é referência na difusão FUTURO - Como frisa Iraclézia,
ceu a ideia de fundar uma enti- das principais tecnologias do “a entidade é o lugar certo para
dade específica para isso. A setor, e se consolida como uma a troca de experiências”, para
fundação se deu durante uma importante promotora de even- o diálogo democrático, para a portante estratégia para uma mos 30 anos da SRM e garantir
reunião no Banco Itaú, cujo ge- tos e serviços, gerando oportu- sinergia de uma classe que instituição cada vez mais pu- que as novas gerações enconrente era Francisco Rodrigues nidades de negócios.
prospera e que faz do Brasil um jante, inovadora e conceituada. trem sempre motivação para
Dias. O primeiro presidente,
celeiro de oportunidades. “Tra- Juntos, firmes e fortes traba- prosseguir neste caminho”,
com mandato de dois anos, foi A SRM trabalha sempre em de- balhar em conjunto é nossa im- lhamos para planejar os próxi- conclui.
Joaquim Romero Fontes, forte fesa do campo. Nos últimos dez
nome do ramo, proprietário de anos, tem ganhado mais esfazendas no Paraná e em outros paço e se inserido melhor na
locais do Brasil.
política e nos debates científicos, no que diz respeito à difuA SRM é uma associação civil, são de novos conhecimentos,
sem fins lucrativos, formada da biotecnologia, genética anipor pessoas ou entidades dire- mal e vegetal, além de se inteitamente relacionadas às ativi- rar e compartilhar com seus
dades agrícolas, pecuárias e associados a evolução disponiagroindustriais; que carrega bilizada para o setor. “É muito
em sua trajetória o trabalho de- gratificante desenvolver ações
dicado de várias diretorias, vi- e trabalhar por aquilo que acresando à defesa dos direitos, ditamos e entendemos esseninteresses e aspirações do cial para o sucesso da nossa
setor e de seus associados.
atividade. E é com esse sentiom a missão de representar e fomentar o
agronegócio, a Sociedade Rural de Maringá
(SRM) comemorou dia 17 de
julho, 40 anos de história. Criada em 1979, com incentivo do
prefeito João Paulino Vieira
Filho, a entidade nasceu com a
responsabilidade de administrar o Parque de Exposições e
gerir a Exposição Feira Agropecuária Industrial e Comercial de
Maringá (Expoingá), à época
sob a gestão da prefeitura.

C
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RECEITAS

A tradição italiana
que se aprimora
À minestra com frango, prato tão tradicional
da família, se juntou o vinho preparado em
casa: melhor combinação, impossível
ma casa cercada de
árvores, palmiteiros
pupunha e frutíferas,
em meio a um amplo
gramado e de onde se avista
a lavoura nas imediações.
Assim é o cantinho da produtora Izabel das Graças Calciolari Souza, moradora na Comunidade Guerra, em Maringá, lugar onde nasceu.

U
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Casada com o produtor Dirlei
Marcon de Souza e mãe de
um casal de filhos, Izabel,
assim como o marido, descende de família paulista
que, a exemplo de tantas outras, teve sua origem na Itália. Por isso é que as massas
não podem faltar no cardápio,
embora nos finais de semana,
segundo a produtora, as reu-

niões familiares aconteçam participantes exclusivamente
ao redor da churrasqueira.
do Guerra.
O Guerra é reduto de um
grande número de famílias
cujos antepassados são italianos: basta conferir os sobrenomes. E muitas delas, diferente do que se vê em outras
regiões do município, preferem continuar morando ali, na
área rural. Izabel se lembra
com saudade dos tempos de
menina, quando participava
com seus familiares dos eventos religiosos e festas promovidos na Capela Nossa Senhora do Rosário, ao lado do campo de futebol, da antiga escola
e do salão de festas onde
aconteciam concorridas quermesses e bailes animados.

Outras lembranças de sua infância são dos tempos chuvosos em que o avô Raimundo e
o pai Remualdo tinham que
colocar correntes nos pneus
dos veículos para vencer as
estradas barrentas, e também
que, na cidade, se dirigiam
sempre à antiga sede da Cocamar na Avenida Prudente de
Moraes. Ali, enquanto o pai
tratava de seus negócios, ela
aproveitava para degustar
“leite” de soja num equipamento que chamavam de
“vaca mecânica”. “Era um leite com sabor artificial de banana, cremoso, muito gelado,
que as crianças adoravam”,
cita. Suas recordações incluem, é claro, as gostosuras
preparadas pela mãe Virgínia
e a avó Eufrásia no fogão a
lenha, com as quais aprendeu
desde cedo a cozinhar.

O povo da comunidade continua participativo, sendo famosa, por exemplo, a costelada organizada todos os anos,
no mês de junho, e também
agora os almoços realizados
Izabel das Graças Calciolari Souza: polenta fica melhor com fubá caipira
pelo núcleo feminino da Coca- Entre as muitas delícias que
POLENTA INCREMENTADA
e inclua o requeijão e a cebomar, fundado há 8 anos com sabe elaborar estão frango desossado e recheado com
COM FRANGO CAIPIRA
linha.
presunto, mussarela, vagem
etc, e pupunha ao forno com
INGREDIENTES/FRANGO
azeite e sal. Mas a receita que INGREDIENTES/MINESTRA
conserva com especial ca• Óleo de girassol ou canola • Frango de 1,5kg;
rinho é da refeição mais tradi• 2 dentes de alho
• alho, sal e pimenta do
cional: polenta minestra (mais
• ½ cebola grande picada
reino;
mole) incrementada com
• 2 copos americanos de fubá • 4 tomates sem pele e sem
frango caipira. A produtora diz
• 1 litro de água à
sementes;
não dispensar o fubá caipira,
temperatura normal
• 1 colher de colorau;
pois só ele confere aquele
• 1 tablete de caldo de galinha • 1 cebola média picada;
sabor de antigamente.
• requeijão
• cheiro verde a gosto
• cebolinha a gosto
• manjericão a gosto;
Após o casamento com Dirlei,
• sal a gosto
a minestra ganhou um acomMODO DE FAZER
panhamento especial: o vinho
MODO DE FAZER
Colocar o alho em óleo para fritinto que ele mesmo prepara a
partir dos ensinamentos Fritar os dentes de alho em tar, incluindo depois o frango,
transmitidos pelo seu pai Dir- óleo e, em seguida, acrescen- os tomates, o colorau, a cebola
vail. A combinação é perfeita tar a cebola picada, refogando e demais. O prato pode ser
e, em casa, nunca falta o vinho para receber a água e o fubá. acompanhado de arroz branco
caseiro que, na opinião de al- Ponha o caldo de galinha e e salada. Izabel costuma servir
guns amigos, deveria ser co- mexa até engrossar. Quando uma salada temperada com
atingir o ponto, desligue o fogo mel, limão, azeite e sal.
mercializado, de tão bom.
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