SEGURANÇA

Prevenção de acidentes com abelhas
Todos os anos ocorrem mais de
10.000 casos de ataques no Brasil,
dentre eles, dezenas de casos fatais
s abelhas exercem
papel importante em
diversos ecossistemas, sendo as responsáveis pela polinização das
plantas, mas também oferecem riscos quando ocorrem
acidentes ou quando são manejadas de forma inadequada
por produtores que mantêm
colmeias na propriedade por
hobby ou como atividade econômica.

A

Segundo estudos, anualmente
ocorrem mais de 10.000 casos
de ataques de abelhas no Brasil, dentre eles dezenas de
casos fatais. Orientar os produtores sobre como lidar com os
acidentes e os cuidados a serem tomados no manejo das
abelhas é o objetivo dessa
orientação dada pela equipe de
Segurança da Cocamar.
ATAQUES - As abelhas formam
sociedades com apenas uma
rainha, vários zangões e as operárias, sendo estas as responsáveis pelos ataques. Após a
picada, essas abelhas perdem
o ferrão morrendo na sequência, mas, mesmo após a sepa-
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ração do corpo e do ferrão, este
ainda continua a injetar o veneno. Ao atacar nas proximidades de um enxame, as primeiras abelhas liberam um feromônio que acaba atraindo outras abelhas para atacarem o
mesmo alvo e aí está o problema.
O caso pode ser mais sério ou
fatal quando a pessoa atacada
for alérgica a picadas de abelhas. É o que se chama de anafilaxia ou choque anafilático,
uma reação alérgica que surge
momentos depois da pessoa
sofrer o ataque por abelhas. O
corpo reage de forma exagerada a uma única ou mais picadas, podendo levar ao bloqueio na garganta, impedindo a
respiração. Esse tempo de reação pode ocorrer em minutos
ou segundos após o indivíduo
sofrer o ataque.
SINTOMAS - Os principais sintomas de que a pessoa picada
está sofrendo um choque anafilático são dificuldade para
respirar, inchaço na boca ou
nariz, aumento dos batimentos
cardíacos, náuseas ou vômito,

cólicas abdominais, sensação
de sufocamento, suores intensos, sensação de desmaio, entre outros.

rante e depois do manejo. Nos
casos onde há a necessidade
de remoção das colônias de
abelhas, esta deve ser realizada por profissionais devidamente munidos com os equipamentos de proteção individual (EPI’s) específicos para as
atividades de manejo de abelhas.

Quando a vítima sofre um ataque por centenas de abelhas, o
organismo também é tomado
pelas toxinas inoculadas pela
abelha, gerando insuficiência
respiratória e renal aguda, podendo levar a vítima a óbito Barulhos, perfumes fortes,
desodorantes ou roupas de coimediato.
res escuras (preta ou azul maPREVENÇÃO – É importante rinho) podem desencadear um
que o produtor saiba como agir comportamento agressivo por
em uma situação de ataque de parte de abelhas e consequenabelhas por acidentes e princi- temente um ataque. Ruídos de
palmente que conheça alguns motores (tratores, roçadeiras
cuidados específicos antes, du- manuais, motores de popa)

também podem causar irritação nas abelhas fazendo com
que ataquem. É importante
ainda que o produtor fique
atento durante as atividades no
campo, no momento de arar a
terra, plantio ou colheita com
seus maquinários.
PRIMEIROS SOCORROS - Em
caso de acidente com abelhas,
é preciso levar o acidentado
imediatamente ao hospital
mais próximo e não tentar retirar os ferrões com pinças, pois
pode ocorrer a inoculação do
veneno ainda existente no ferrão. O procedimento indicado
para retirada dos ferrões é através de raspagem com lâmina.

PALAVRA DO PRESIDENTE

Nos momentos difíceis, a segurança
dos cooperados na Cocamar
A cooperativa cumpre a sua função social de assegurar o maior retorno possível aos produtores
Divanir Higino,
presidente da Cocamar

ao seu pico de valorização,
impulsionando assim as cotações das commodities, que
m maior ou menor acompanham a oscilação
grau, a pandemia cambial.
trouxe dificuldades
para todos os seg- Esse fato coincidiu com o
mentos da economia, que final da colheita de uma geprecisaram se adaptar a tem- nerosa safra de soja na repos extremamente difíceis e gião, possibilitando aos coopreocupantes.
perados negociarem sua produção a valores acima dos
A atividade agropecuária e patamares que imaginavam.
todas as organizações a ela Com isso, eles aceleraram a
relacionadas não foram pou- comercialização da safra,
padas, mas por ser essencial com toda a segurança que a
e, com planejamento, o setor Cocamar sempre possibilitou,
vem sendo menos impactado atendendo níveis recordes de
e, por seus resultados, deve comercialização, sempre com
contribuir de forma ainda pagamento em dia e também
mais decisiva para a recupe- antecipando expressivos voração econômica do país.
lumes de parte da produção
futura (2020/21).
O advento do coronavírus,
aliado a fatores como as ten- Para completar, como semsões políticas e econômicas, pre ocorre nesta época do
elevou a cotação do dólar pe- ano, a cooperativa realizou a
rante as outras moedas, com sua campanha de insumos
variação superior a 45% em para a próxima safra de
relação real, do início do ano verão, assegurando aos coo-

E

perados itens de alta qualidade a preços baseados em
uma variação cambial abaixo
daquela em que eles fixaram
os seus produtos.
Ao garantir bons negócios
aos produtores em um ano
tão complicado, fazendo
também com que se sintam
seguros, a Cocamar cumpre

a sua função social que é
gerar renda aos associados –
renda essa que vai irrigar os
demais setores nas comunidades.

nomia, ajudando a promover
o desenvolvimento econômico e social nas regiões
produtoras e, com seu longo
histórico de superávits, fazendo uma ampla diferença
Mais do que nunca o país na balança comercial.
precisa de uma atividade
agropecuária forte, a qual, já Aos cooperados, o nosso rehá muitos anos, vem sendo o conhecimento pelo seu traesteio e carro-chefe da eco- balho.

Mais do que nunca o país precisa de uma atividade
agropecuária forte, a qual, já há muitos anos, vem
sendo o esteio e carro-chefe da economia.
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INDÚSTRIA

Com a marca Viridian,
Cocamar ingressa na produção
de fertilizantes foliares
Nova linha de produtos faz parte há anos
dos planos da cooperativa e consta do
planejamento estratégico 2015/2020
ona de um diversificado parque industrial em Maringá (PR)
e com mais de 15 mil
produtores cooperados atendidos no Paraná, São Paulo e
Mato Grosso do Sul, a Cocamar Cooperativa Agroindustrial anuncia seu ingresso em

D
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um novo segmento: a produ- 28 de abril e 15 de maio.
ção de fertilizantes foliares e
adjuvantes.
Com a marca Viridian (verde, do
latim viridis), a nova linha de
A novidade foi divulgada inter- produtos compreende 13 fertinamente entre os produtores lizantes foliares líquidos e quana campanha de antecipação tro adjuvantes para soja, milho
de compras de insumos para a e trigo e será oferecida em emsafra de verão 2020/21, entre balagens de 1 a mil litros.

TECNOLOGIAS - “A Cocamar
pretende ser ainda mais assertiva no compromisso que
mantém junto aos produtores
de levar a eles as melhores
práticas e tecnologias para
aumentar a média de produtividade das lavouras”, afirmou
o presidente Divanir Higino.
Produzir foliares fazia parte há
anos dos planos da cooperativa e constava do planejamento estratégico 2015/2020,
lembra Higino. “Depois de
analisar a viabilidade a partir
da realização de estudos detalhados de mercado, lançamos mão de nossa expertise
industrial para estruturar uma
equipe especializada e de
grande experiência na área,
investir em modernos equipamentos, logística e selecionar
os melhores fornecedores de
matérias-primas. Como, em
tudo que fazemos, nosso objetivo é oferecer produtos de
alta qualidade.”
Higino mencionou que como a
nova operação estava planejada para começar neste primeiro semestre de 2020, a
pandemia do novo coronavírus
não chegou a alterar os planos. “Os produtores estão fazendo a aquisição agora para
a próxima safra de soja”,
disse, lembrando que a unidade vem passando por ajus-

Plantas bem nutridas apresentam um diferencial de produtividade

tes técnicos finais para come- jeto para a implementação da
segunda fase, que é a produçar a produzir em junho.
ção de sólidos solúveis”, disse
NÚMEROS - De acordo com o a gerente executiva industrial,
superintendente de Negócios Valquíria Demarchi Arns, desda cooperativa, Anderson tacando que a nova planta
Bertolleti, foram investidos 7 conta com laboratório para
milhões de reais para estru- pesquisa de fertilizantes, foturar a nova planta, que terá cada no desenvolvimento de
capacidade para 6 milhões de novos produtos. “Nossa prolitros/ano. “Outros 3 milhões posta é a inovação tecnológica
de reais estão programados de precisão no processo, em
para o próximo ano, quando que o diferencial é a automapassaremos a produzir tam- ção."
bém foliares sólidos”, adianPORTFÓLIO - “Estamos amtou.
pliando o portfólio com mais
“Já estamos revisando o pro- um item próprio”, afirmou o

gerente executivo de Insumos,
Geraldo Amarildo Ganaza, ao
ressaltar que a confiança dos
cooperados na cooperativa é
transferida para os novos produtos. “Estamos começando a
comercialização dos foliares
mesmo sem um lançamento
oficial da marca, o que pretendemos fazer após a pandemia.”
A INDÚSTRIA - A nova indústria é a segunda a ser finalizada este ano pela Cocamar. A
primeira foi a unidade de produção de rações, também no
parque industrial da coopera-

tiva, inaugurada no início de
fevereiro.
O engenheiro químico Miguel
Ubirajara Carneiro Júnior, graduado em 1979 pela Universidade Estadual de Maringá
(UEM), é o responsável pela
nova indústria, de cuja estruturação participou diretamente. Sua trajetória profissional de quatro décadas compreende a implantação de várias unidades industriais semelhantes no Paraná e a prestação de serviços de consultoria na área para diversas
corporações.

Plantas podem demandar uma complementação
“Plantas bem nutridas apresentam, naturalmente, um
diferencial de produtividade”,
comentou o engenheiro agrônomo Ruben Brito, contratado pela Cocamar para responder pela área de desenvolvimento de mercado de foliares, e que atua nessa área
há oito anos. Ele lembra que

estudos desenvolvidos por diversas instituições de pesquisa, entre elas a Embrapa,
apontam para um percentual
de ganho acima de 10% em
média.

no solo e a complementação
se faz necessária, o que, ao final, vai representar mais rentabilidade e competitividade.
“É preciso que o produtor siga
as orientações de um profissional capacitado, pois as
Segundo Brito, nem sempre condições podem variar de
as plantas conseguem absor- uma propriedade para outra”,
ver os nutrientes disponíveis disse Brito, ao completar:

camar, Renato Watanabe, relatou que “em paralelo à reconhecida expertise e a segurança oferecida pela equipe
responsável pela nova indústria, os produtos foram amplamente testados e validados a campo com resultados
TESTES E VALIDAÇÃO - O ge- que atenderam às expectatirente executivo técnico da Co- vas”.
“Pelos resultados que oferecem, os foliares vêm conquistando espaço rapidamente na
agricultura brasileira, este é
um mercado em forte expansão, que cresce 20% por ano
em média”.
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Goiaba, turismo e um cafezal
de encher os olhos
Graças à mecanização, município de Carlópolis, no norte
pioneiro paranaense, se transformou, de duas décadas
para cá, no principal produtor paranaense de café
uando se fala em
Carlópolis, cidade do
norte pioneiro do Paraná, quase sempre
a primeira lembrança que
vem à cabeça é a qualidade
da sua goiaba, nas variedades vermelha e branca. E não
é para menos: o município
possui certificação de origem
e exporta grande parte da
produção do fruto, colhido o
ano inteiro em mais de 700
hectares.

sas de veraneio, Carlópolis é São cerca de 6 mil hectares de
também reconhecida pelo cafezais e a maioria dos produtores adota modernas tecseu potencial turístico.
nologias, como a mecanização
CAFÉ EM EXPANSÃO - Mas das operações. Entre 60 a 70%
nem todo mundo sabe que, de das lavouras são colhidas com
duas décadas para cá, o mu- máquinas, em 20% o serviço
nicípio se firmou como o prin- é executado com equipamencipal produtor de café do tos manuais para a derriça dos
estado, deixando para trás grãos e nos restantes 10% a
regiões tradicionais. Enquan- colheita se desenvolve à mato nessas outras a cafeicul- neira convencional, em que
tura perdeu espaço e im- trabalhadores desprendem os
portância econômica, em grãos com as mãos.
Carlópolis os cafezais seBanhada pela paradisíaca re- guem em expansão, favoreci- ÁREAS EM PRODUÇÃO - “Há
presa de Chavantes, com dos por um conjunto de fa- disponibilidade de trabalhadores rurais e, o mais
suas ilhas salpicadas de ca- tores.

Q

O produtor Valdir de Souza: “O café é o
melhor negócio para o pequeno produtor”

J or n al d e S er viç o Co c am ar | 7

CAFÉ
importante, ainda reina por aqui a cultura e a paixão dos produtores pelo café”,
afirma o gerente da unidade
local da Cocamar, o técnico
agrícola Antônio Aparecido
Lima. Dos 6 mil hectares, pelo
menos 3 mil são mantidos em
produção enquanto os restantes 3 mil se recuperam da
poda drástica realizada após a
colheita – o chamado “esqueletamento”.
Por meio dessa prática, conhecida como Safra Cheia,
Safra Zero, os cafeicultores
manejam a lavoura para terem
colheita todos os anos. “Observa-se áreas novas de café
em todas as regiões do município e há pelo menos 20 máquinas trabalhando na colheita,
algo que, no Paraná, só se encontra aqui”, acrescenta Lima.

UMA POUPANÇA - “Diferente
da goiaba, que precisa vender
logo, o café pode ser guardado
como uma poupança”, lembra
Souza. A cultura, que até 2016
ficava por conta de empregados, hoje é gerida pessoalmente pelo proprietário, que
tem investido em nutrição e na
sanidade das plantas, onde
predomina a variedade mundo
novo.

“Estamos muito satisfeitos
com o café”, comenta Valdir
de Souza, 53 anos, que possui
40 hectares de plantio. No ano
passado ele produziu 2,2 mil
sacas beneficiadas no total,
média de 55 por hectare. Pelo
preço conservador de R$ 450
a saca de 60 quilos, isto daria Segundo ele, como neste ano
um faturamento bruto de R$ uma parte do cafezal está en24,7 mil por hectare.
trando novamente em produ-
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ção após o “esqueletamento”
e a lavoura remanescente (não
podada) surpreendeu com
uma grande carga, a produtividade deve ser superior a de
2019, embora – ressalve -, o
tempo seco dos últimos meses tenha afetado o potencial
produtivo, pois foi observada
queda de grãos.
PLANTAR - Souza contrata um
prestador de serviços para fazer a colheita mecanizada e
sua expectativa para os próximos anos é plantar mais 20

hectares de café e, atraído pela lucratividade do fruto, destinar uma parte das terras
para “uma roça de goiaba”.
O técnico agrícola da Cocamar, Elton Portes Gonçalves,
cita que essa “é uma das propriedades de referência na
região por receber um manejo
bastante tecnificado, além de
o produtor ter mente aberta
para ouvir e aplicar as propostas que a gente, como
responsável técnico, leva para ele”.

O gerente técnico
Robson Ferreira entre o
gerente Antônio Lima e
o técnico Elton Gonçalves,
da unidade de Carlópolis

Veja um vídeo desta
reportagem acessando
o QRCode

Sofisticado, produtor faz colheita seletiva
PLANEJAMENTO - “A gente já
começa a planejar a safra a
partir da florada, que é quando
são definidas as futuras colheitas”, explica. As seis floradas da lavoura são compactadas em três e vai haver, lá na
frente, três estágios na maturação. Em um dos estágios os
grãos atingem o ponto de vinho
já partindo para a fase de passa; em outro, o cereja mais
adiantado e, por último, os ver“O capricho em todas as etapas des que vêm na sequência.
da produção é fundamental
para um bom resultado”, afirma Nick conta que a colhedora é
o produtor, que presta serviços ajustada para a retirada, na latambém como consultor de café voura, dos grãos dos dois pripara algumas empresas. Ele as- meiros estágios. “Preparamos
sinala que o maior cuidado não as varetas da máquina e utilizaimplica, necessariamente, em mos uma velocidade um pouco
mais desembolso. Com 100% maior”, diz, lembrando que preda lavoura mecanizada e uma cisa haver capricho também na
equipe enxuta, uma de suas es- secagem dos grãos. Segundo o
tratégias para chegar a um pro- produtor, o custo com a lavoura,
duto diferenciado é a colheita nesta safra, é calculado em R$
12 mil por hectare.
seletiva.

Oitenta hectares de cafezais
são cultivados pelo engenheiro
agrônomo Hans Cristian Nick,
de 52 anos, na soma da propriedade que sua família mantém em Carlópolis, às margens
da represa, e outra área em Tomazina, a 73 quilômetros. Na
média dos últimos dez anos,
segundo avaliação feita por
Nick, a média de produtividade
foi de 43,5 sacas por hectare.

Hans Nick, de Carlópolis: “O capricho é fundamental.
O café retorna tudo o que se faz para ele”

DIFERENCIAL - Com uma produção diferenciada, os compradores se interessam mais e
oferecem, além do preço do
dia, um adicional de 10%. É
dessa maneira que o produtor
está preparando um lote de
660 sacas que será exportado

para Dubai. “Estamos na atividade desde 1968 e o produtor
que quiser se manter precisa
ter café de boa qualidade,
equipe bem preparada e trabalhar com tecnologias e mecanização”, afirma Nick,
mencionando que, quando se

trabalha com profissionalismo
e mentalidade empresarial, a
cafeicultura é um dos negócios
mais rentáveis. “O café retorna
tudo o que se faz por ele, mas
o produtor precisa manter a
busca constante pela eficiência”, finaliza.

Produtor de Cianorte quer
chegar a 1 milhão de plantas
Em contraponto à realidade do
município de Cianorte, onde
predominam pequenos produtores de café, a Fazenda Dom
Augusto, do empresário Marco
Franzato, possui o maior parque cafeeiro da região. São
370 mil plantas cultivadas a
partir de 2017, de acordo com
modernas técnicas de produção que incluem irrigação e
colheita mecanizada.
No dia 7/5, durante visita do
gerente técnico da Cocamar,
Robson Ferreira, e do consultor de café da cooperativa,

Adenir Fernandes Volpato,
Franzato reafirmou seu objetivo de expandir a área cultivada e, incluindo outras propriedades na região, chegar,
nos próximos anos, a 1 milhão de plantas.
“Eu nasci e fui criado em propriedade de café, acredito
muito nesse negócio”, afirmou o produtor. Com base na
sua experiência e na estrutura que vem implantando,
ele disse pretender incentivar
a cafeicultura como alternativa de renda em pequenas

propriedades do município,
com o apoio da Cocamar.
Na colheita que está começando, a expectativa de Franzato é de uma produtividade
de até de 60 sacas por hectare em lavouras de três anos
- as médias variam de um talhão para outro. Os plantios
servidos por sistema de fertirrigação têm suportado melhor a estiagem em comparação aos que recebem
adubação via solo e dependem de uma boa distribuição
de chuvas.

Marcos Franzato: objetivo de incentivar o café
entre pequenos produtores de Cianorte
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Colheita avança com tempo seco, mas plantas sofrem
A colheita de café começa a
deslanchar nas regiões atendidas pela Cocamar, no norte
e noroeste do Paraná. Os produtores têm neste ano uma
safra com boa produtividade,
enquanto os preços reagiram
em comparação ao praticados
no ano passado.

chegando ao ponteiro e nos
ramos do café, está secando
tudo”, lamenta o pequeno produtor Antônio Ortega Sardi, de
Cianorte. Ele possui 15 mil
plantas em diferentes idades
numa área de 6 hectares onde
mantém a média de produtividade de 42 sacas beneficiadas
por hectare, bem acima do padrão estadual, de 27. A insuficiência de água prejudica
também o tamanho e a qualidade dos grãos: eles não crescem e muitos secam nos ramos antes de madurar.

No entanto, o mesmo clima
sem chuvas que está permitindo acelerar a colheita, vai
deixando suas marcas na lavoura e preocupando os cafeicultores. Na maior parte das
regiões, não há registros de
precipitações mais intensas Chamado pelos amigos de Topraticamente desde o final do ninho Mineiro, porque também
possui propriedade em Minas dações técnicas, mantendo “O café é o melhor negócio para
ano passado.
Gerais, Sardi é um produtor cui- seu café sempre em adequado a pequena propriedade, não
SECANDO - “A água não está dadoso, que segue às recomen- estado sanitário e nutricional. tem igual”, garante.
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Antônio Sardi, de
Cianorte: lidando com
café desde 1981

SEDE E FOME - No dia 7/5, a
propriedade recebeu a visita
do gerente técnico Robson
Ferreira, da Cocamar, e do
consultor de café da cooperativa, Adenir Fernandes Volpato, o Gabarito.
Ferreira constatou a produtividade e também que as plantas
estavam minguando. “O café
não apenas sofre com a falta
de chuvas como, por falta de
umidade, não consegue absorver os nutrientes do solo. Ou
seja, é sede e fome ao mesmo
tempo”. Segundo ele, uma boa
precipitação no começo de
maio sustentaria as plantas e
promoveria o enchimento dos
grãos. Sem chuva, o produtor
não consegue nem adubar.
PERDA - “O produtor faz tudo
o que é preciso: análise de
solo, calagem, boa adubação
e complementa com adubo orgânico. Mas, como a lavoura
está sendo castigada pela
seca, ocorrem duas situações:
na atual safra, há perda de
produtividade devido ao tamanho menor dos grãos. E, na
safra seguinte, como as plantas terão que ser podadas, não
haverá produção”, ressalta
Gabarito.

Para se ter uma ideia do tamanho da perda financeira,
Gabarito faz as contas e mostra que o café com uma produtividade de 42 sacas por hectare, ao preço de R$ 450 a
saca, proporciona um faturamento bruto de R$ 18,9 mil
por hectare. Comparando, um
produtor de soja teria que produzir 222,3 sacas por hectare
(vendidas a R$ 85 a saca em
média) para atingir o mesmo
resultado.
VOCAÇÃO - Outro tradicional
cafeicultor do município, Edgar Brazoloto mantém 58 mil
plantas em produção com média de 30 a 35 sacas por hectare. “O café é uma vocação,
uma tradição da família e essa
cultura, desde que bem cuidada, traz lucro”, comenta o
produtor, mencionando que,
apesar dos problemas climáticos, vale a pena manter esse
negócio.
CARLÓPOLIS - Durante visita a
Carlópolis, no dia 12/5, o gerente técnico da Cocamar,
Robson Ferreira, avaliou que
visualmente o estado dos cafezais impressiona pela grande carga. No entanto, não pode ser considerada uma safra

cheia porque a estiagem dos
últimos meses judiou da lavoura, promovendo uma redução da produtividade, além de
deixar reflexos para a safra de
2021.

A mecanização inclui, além da
colhedeira e de um trator com
carreta para transportar os
grãos colhidos, um varredorsoprador e uma recolhedora,
serviço que pode ser executado por uma pequena equipe
“As poucas chuvas acontece- de trabalhadores.
ram em momentos determinantes e, por isso, as perdas
não foram maiores”, diz Ferreira, mencionando que a
perspectiva é que os cafés da
região deem uma boa bebida.

Edgar Brazolotto:
“cultura, desde
que bem cuidada,
traz lucro”

COLHEITA - Segundo Ferreira,
para colher uma saca beneficiada de café pelo método manual, um produtor gasta em
média R$ 96,00, valor que cai
para R$ 28,00 se a colheita for
feita com máquina, uma diferença de R$ 78,00. “A mão de
obra representa um dos principais custos da cafeicultura”,
enfatiza.

Gabarito: a estiagem
reduz a atual safra e
inviabiliza a produção
do ano que vem
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INTEGRAÇÃO

Soja se expande na região de Nova Londrina
Foram cultivados 2,3 mil hectares
com a oleaginosa na safra 2019/20
e a projeção é chegar a 3,5 mil
no próximo período
chegada da Cocamar,
no final de 2017, à região de Nova Londrina,
no extremo noroeste
do Paraná, quando absorveu as
estruturas da antiga Copagra,
tem sido um incentivo para que
produtores invistam no plantio
de soja.

A

O cooperado Antonio Carmo Pacífico é um exemplo do que a
Cocamar, interessada no desenvolvimento regional, pretende para aquela região de
solos arenosos, onde a pecuária extensiva e as culturas de
cana e mandioca são dominantes na paisagem.

De acordo com o gerente das
unidades de Nova Londrina e
Terra Rica, Fábio Assis, foram
cultivados 2,3 mil hectares com
a oleaginosa na safra 2019/20
e a projeção é chegar a 3,5 mil
no próximo período, cuja semeadura inicia em setembro. Além
desses dois municípios, as lavouras estão em expansão em
Itaúna do Sul e Diamante do
Norte, que compõem a sua área
geográfica. “Com isso, estamos registrando um crescimento, também, na comercialização de insumos”, frisou.

INTEGRAÇÃO - Pacífico, de 62
anos, extrai sua renda de uma
atividade que vem chamando a
atenção por ali: o sistema de
integração em que o cultivo da
soja faz a reforma os pastos.
Ele possui 363 hectares e conta
que por gostar da pecuária – e
ver futuro nela – é que resistiu
firme ao assédio da usina e dos
mandioqueiros, interessados
em arrendar suas terras.

CONFIANTES - O interesse dos
produtores pela soja se deve ao
fato de ser uma cultura de liquidez e também porque, com
a presença da cooperativa, eles
se sentem mais confiantes e
seguros. Passaram a ter orientação técnica e unidades para
fazer a entrega dos grãos em
regiões próximas (as cidades
de Santa Isabel do Ivaí, Santa
Cruz de Monte Castelo e Querência do Norte, onde há estruturas operacionais para o recebimento).

“Eu vi na integração uma alternativa promissora, a salvação
da terra arenosa”, diz o produtor, que por muito tempo dedicou-se apenas à pecuária. Segundo ele, ao perceber o declínio natural dos pastos, em
razão do esgotamento do solo,
partiu em busca de uma solução que acabou encontrando na
Cocamar.
BONS RESULTADOS -Há alguns
anos, orientado pela cooperativa, ele deu início à integração
e, no seu entender, os resultados têm sido animadores. Graças à revitalização dos pastos,
onde o capim braquiária se

Assis e Pacífico: integração é uma alternativa promissora e a salvação da terra arenosa

desenvolve bem após um ciclo
de dois anos de solo cultivado
com soja, ele já conseguiu aumentar a ocupação que era de
1,2 a 1,6 cabeças por hectare
para a média de 2,8.
“Hoje eu tenho mais gado em
menos área”, comenta o produtor, satisfeito, explicando
que no inverno, por causa da
braquiária, ele possui pasto de
qualidade que possibilita ao rebanho ganhar peso ao longo de
pelo menos quatro meses, enquanto na região, nesse mesmo
período, o comum é as pastagens minguarem e o gado passar fome. “Eu tenho pasto à

vontade numa época que pou- Assis observa que a soja vem
conquistando espaços, tamcos têm”, observa.
bém, em programa de rotaO produtor foi um dos primei- ção com mandioca. O objetivo
ros a investir na integração e, dos produtores, com isso, sepor isso, está despertando a gundo ele, é a maior eficácia
curiosidade da vizinhança. no controle de pragas e a rePara diluir os riscos, ele cos- dução dos gastos com o pretuma travar os custos de pro- paro do solo. “Mais de 40%
dução, comercializando uma dos custos da cultura da manparte da safra futura, e faz se- dioca são provenientes do
guro de toda a lavoura, Dos preparo do solo”, diz. A rotamaquinários que necessita ção funciona da seguinte
para lidar com a oleaginosa, forma: os produtores prepaele só não possui a colheita- ram o solo normalmente para
deira e contrata o serviço junto a mandioca e após o ciclo
dessa cultura, entram com
a terceiros.
soja ou milho, voltando com a
ROTAÇÃO - O gerente Fábio mandioca a seguir.
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ESTRUTURA

Comercialização rápida
da safra alivia armazenagem
Em cinco anos, a Cocamar ampliou a capacidade estática de seus armazéns
de 1,1 milhão para 1,7 milhão de toneladas e prevê chegar a 2,3 milhões até 2025
companhar os crescentes volumes das
safras em suas regiões tem sido um dos
desafios da Cocamar, que recebe principalmente grãos
(soja, milho e trigo). Nos últimos cinco anos, a cooperativa
ampliou a capacidade estática
de seus armazéns de 1,1 milhão para 1,7 milhão de toneladas e prevê, até 2025, aumentar as estruturas para 2,3
milhões de toneladas, conforme estabelece seu planejamento estratégico.

A

Na recente safra de verão
(2019/20), os produtores de
soja depositaram uma quantidade recorde na cooperativa,
superior a 1,5 milhão de toneladas. Esse grande volume de
soja poderia trazer problemas
para recebimento da safra de
milho, que começará a ser
colhida no mês de junho, mas,
tal quantidade não pressionará tanto a Cocamar devido
ao ritmo acelerado da comercialização da oleaginosa.
RAPIDEZ - Segundo o vice-presidente de Negócios da cooperativa, José Cícero Aderaldo, a
disparada nos preços das
commodities agrícolas – alavancadas pela forte elevação
de 45% do dólar neste ano, até
aqui, frente a moeda brasileira
– fez os produtores negociarem suas safras. No atual momento, cerca de 80% de todo

o recebimento de soja da cooperativa já foi precificado pelo
produtor, ante um percentual
médio nessa época do ano inferior a 50%.
“Uma rapidez nas vendas,
dessa maneira, nunca havia
sido vista antes, o que ajudou
também a aliviar o armazenamento”. A soja está sendo embarcada para a China, principal comprador do produto
brasileiro. Por outro lado, a
entrada do milho de inverno
que começa a ser colhido em
junho não deverá pressionar
tanto, também, os armazéns
da cooperativa, por causa da
expectativa de redução da produtividade com o longo período de estiagem. Ainda não
Na safra de verão produtores depositaram quantidade recorde de soja na cooperativa
há uma avaliação de quanto a
safra de milho poderá dimi- tinham sido comercializados, TRÊS DÍGITOS - Nos últimos Aderaldo completa que a Copara uma média nesta época dias, a Cocamar chegou a camar tem orientado os produnuir.
oferecer oportunidades de tores a fazerem a venda pardo ano ao redor de 5%.
contratação de soja para en- celada, de maneira a garantiRELAÇÃO DE TROCA - Aderaldo ressalta que a desvalo- O vice-presidente ressalta trega e pagamento no pró- rem um preço médio remunerização do real – cotado a R$ ainda que a relação de troca ximo ano a R$ 100,00 a saca. rador. E também a travarem os
4,00 no início de janeiro e já (comparativo entre preços da “Em janeiro, quando nos reu- custos da safra futura. “Essa é
por volta de R$ 5,70 – abriu oleaginosa e custo dos insu- nimos com economistas para a melhor estratégia e também
oportunidades para os produ- mos) é melhor que a da última avaliar as projeções de co- a mais segura." Sobre o que
tores de soja que ainda não safra: “o produtor vai despen- mercialização da safra, ja- poderá acontecer daqui para
haviam comercializado. “A re- der 15% a menos de soja para mais se poderia prever que a frente, ele diz que não é possílação de troca acabou ficando comprar a mesma quantidade cotação chegasse aos três dí- vel cravar nada, ainda mais em
muito favorável em relação ao de insumos da temporada an- gitos em maio, da mesma um ano tão atípico: “o dólar
custo dos insumos”, comenta, terior”. Isto porque enquanto forma que imaginar um dólar tanto pode continuar subindo
explicando que o mesmo ce- as commodities agrícolas ab- a R$ 5,70 seria improvável”, como cair, não temos bola de
nário animou os produtores a sorvem 100% da valorização salienta Aderaldo. A maior cristal, mas cabe ao produtor
venderem parte da safra fu- do dólar, o mesmo não acon- parte da soja negociada no lançar mão das ferramentas
tura. Ao final da primeira quin- tece com os insumos, pois mercado futuro, na coopera- disponíveis para minimizar os
zena de maio, 30% da soja a apenas parte das matérias-pri- tiva, foi pela cotação de R$ seus riscos e assegurar rentabilidade”.
ser colhida no início de 2021 já mas depende de importação. 90,00.
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COVID 19

Os números das doações da Cocamar
A Cocamar Cooperativa Agroindustrial é uma das organizações que, desde o início da
pandemia do novo coronavírus, em março, têm realizado sistematicamente doações
aos diversos setores da sociedade para a prevenção e o enfrentamento da doença.
indústria de produção
de álcool etílico 70%,
localizada no parque
industrial da cooperativa em Maringá (PR), foi direcionada para suprir a demanda
de hospitais, entidades assistenciais, produtores cooperados e colaboradores nos municípios onde há estruturas de
atendimento – distribuídos pelas regiões noroeste e norte do
Paraná, oeste de São Paulo e
sul do Mato Grosso do Sul. O
setor de transporte público em
Maringá e Londrina também foi
contemplado com doações.

A

fios ecológicos produzidos pela
Cocamar foram cedidos para a
elaboração de centenas de colchas e lençóis destinados a
hospitais, em uma parceria realizada entre a cooperativa, a
instituição Unicesumar e a empresa de confecções Recco. Os
fios são feitos com fibra de poliéster derivada do processamento de embalagens pet.

Em outra frente, os tecidos
serviram de matéria-prima
para que, num esforço com a
participação de sete cooperativas sediadas na cidade (Cocamar, Sicredi, Sicoob, UniPARCERIAS - Ao mesmo tem- med, Uniodonto, Unicampo e
po, tecidos elaborados com Pluricoop) fossem produzidas
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20 mil máscaras e distribuídas,
a seguir, para entidades assistenciais de diversos municípios.
ALIMENTOS - Depois de, logo
nos primeiros dias da quarentena, custear a aquisição de
equipamentos respiradores
que foram doados a hospitais
de Maringá, estes receberam
carregamentos, também, de
alimentos produzidos pela cooperativa, como farinha de trigo,
café em pó, sucos e néctares
de frutas, entre outros itens,
além de copos plásticos descartáveis e guardanapos. As
doações compreendem várias
entidades assistenciais do mu-

nicípio e de outras regiões. Ao
todo, até o final de maio, além
de 23 mil litros de álcool e das
máscaras confeccionadas em

parceria, a Cocamar fez a entrega de 2 mil quilos de alimentos diversos e 700 cestas
básicas.

GERAL

Campanha de insumos para a próxima
safra de verão supera metas de vendas
Com um portfólio completo
de produtos, desde o preparo
do solo até a colheita, a Cocamar superou sua meta na
Campanha de Vendas de Insumos Safra de Verão 2020/
21, realizada de 28 de abril e
15 de maio, junto aos seus
cooperados.

CONDIÇÕES VANTAJOSAS - O
gerente comercial de Insumos, Geraldo Amarildo Ganaza, explica que as condições
exclusivas para os cooperados
foram vantajosas, não sendo
embutida nas negociações a
forte variação cambial de 45%
ocorrida desde o início do ano.

“A conquista foi em todos os
sentidos, confirmando a
grande adesão por parte dos
cooperados pela boa oportunidade de negócios e a eficiência e profissionalismo
dos nossos colaboradores,
ampliando de forma significativa a participação da Cocamar no mercado”, ressalta o superintendente de
Negócios, Anderson Bertolleti.

Ganaza explica que a aquisição dos insumos nesta época
do ano, para serem utilizados
a partir de setembro, quando
começa a semeadura da safra,
é estratégica e providencial
para que todos os elos da cadeia possam programar-se e
possibilitar que os produtores
recebam os produtos em suas
propriedades nos prazos estabelecidos.

“O resultado é fruto de muita
dedicação e comprometimento dos nossos colaboradores em treinamentos, capacitações e, principalmente,
no acompanhamento e contato diário com os cooperados”, lembra o superintendente de Relação com o Cooperado, Leandro Teixeira.

Resultado é fruto
da dedicação e
comprometimento dos
colaboradores

A campanha é uma das alavancas que impulsionam o faturamento de insumos da Cocamar, que alcançou R$ 1,378
bilhão em 2019 e está estimado em R$ 1,740 bilhão neste ano, representando parcela
significativa dos R$ 5,8 bilhões projetados na soma de
todos os setores da cooperativa em 2020.

Nova capacitação por videoconferência
Desde o dia 23 de maio, profissionais da Cocamar participam de uma capacitação
técnica em fertilidade do solo, calagem, gessagem e recomendação de adubação.
Com o apoio da Yara Fertilizantes, as aulas são ministradas por meio de video-

conferência por professores
especialistas da Universidade Estadual de Maringá
(UEM).

nicos em vendas, trainees e
dos engenheiros agrônomos
que entraram para a equipe
recentemente.

Com sua iniciativa, o objetivo do Departamento Técnico é atualizar o conhecimento dos consultores téc-

TREINAMENTOS - Dentre os
temas abordados estão:
“Fundamentos da química do
solo e interpretação de aná-

lise de solo”, “Recomendação
de calagem e gessagem”, e
“Recomendação de adubação
para soja, milho e trigo”, com
o Dr. Marcelo Batista/UEM,
“Nutrição mineral de plantas
e adubação foliar em milho,
soja e trigo”, com o Dr. Tadeu
Inoue/UEM, e “Posiciona-

mento técnico Yara”, com Leandro Reis/Brito – Yara, além
do treinamento feito pelos gerentes de área Lucas Maquea
e Lucas Colabone, respectivamente do Departamento Comercial de Grãos e do Departamento Comercial de Insumos.
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SUCESSÃO

Caminhar junto faz a diferença
Para Paulo Koiti Kamogari Nakamuracontar com a orientação do pai
no aprendizado diário como empresário rural tem sido fundamental
o observar tantos
casos de filhos que tiveram que assumir a
propriedade rural sem
entenderem nada do assunto,
após a morte dos pais, o cooperado Paulo Koiti Kamogari
Nakamura, de São Sebastião
da Amoreira, agradece ao pai
Paulo Yoshio Nakamura pela
oportunidade de caminhar junto com ele e aprender, no dia a
dia, como administrar a empresa rural da família.

A

Paulo conta que desde
criança sempre acompanhou
o pai nas idas a propriedade e
já vem trabalhando com ele
há anos, discutindo as tomadas de decisão e aprendendo
junto tudo o que fazer. Mas o
pai não só o incentivou a trabalhar ao seu lado, mas também a empreender.
PARCERIA - “É muito importante contar com meu pai em
todo o tempo, me orientando
em todas as coisas. Muitos
pais ficam a frente dos negócios da família até morrer,
sem dar oportunidades aos filhos e aí estes ficam sem
saber o que fazer para dar
continuidade depois. Tem que
haver uma parceria entre pai e
filhos. É importante acompanhar, aprender a administrar
os negócios da família”, diz
Paulo ressaltando que no seu
caso, a sucessão tem sido um
processo natural.

priedade, monitora todo trabalho para ter uma visão mais
ampla desde o preparo do solo, pulverização, regulagem de
máquinas, plantio e colheita,
acompanhando todo desenvolvimento da lavoura.

EMPREENDER - Mas, além de
trabalhar ao lado do pai,
Paulo, com a mesada que recebia, comprou uma colheitadeira e passou a prestar serviço para outros produtores,
incentivado pelo pai. Com esse
trabalho, já comprou propriedades em seu nome, empreenAtualmente, Paulo ajuda o pai dendo os seus próprios neem todas as atividades na pro- gócios.
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A família planta 315 hectares
com soja e milho, parte arrendada, e possui 24 hectares
ocupados com laranja, plantados recentemente. Em média,
os Nakamura colhem de 160 a
170 sacas de soja por alqueire
(66 a 70 sacas por hectares)
chegando a 190 sacas por alqueire (79 sacas por hectare)
nos anos bons, além de 300
sacas por alqueire (124 sacas
por hectare) de milho.
BONS RESULTADOS - O segredo
dos bons resultados é o trabalho com alta tecnologia,
agricultura de precisão e o cuidado com a terra. “Temos in-

vestido buscando melhorar a
fertilidade do solo”, comenta
Paulo. Além das orientações
da equipe técnica da Cocamar,
já trabalhou também com consultoria particular na área de
agricultura de precisão.
“Meu pai tem a mente aberta
a novos conhecimentos e
acompanha sempre as tecnologias disponíveis. Toda novidade que conhece, avalia, testa
em uma pequena área e se
tiver bons resultados, expande
para toda propriedade. Em
muitos aspectos, sou mais
conservador que meu pai”,
afirma Paulo.

Paulo: o segredo dos
bons resultados é o
trabalho com alta
tecnologia, agricultura
de precisão e o cuidado
com a terra

AÇÃO SOCIO-CULTURAL

Celeiro da Cocamar revela
mais uma promessa para o futebol
Além do meio-campo Alex Santos, ídolo no Japão, e outras
revelações, uma das mais recentes é Leo Previato, lateral direito
onsiderado um celeiro
de atletas, o Centro de
Formação de Futebol
Cocamar (CFFC) é
mantido há mais de 30 anos
pela Cocamar Cooperativa
Agroindustrial na sua sede em
Maringá (PR).

C

Não dá para falar da “escolinha” – como muitos a chamam, carinhosamente – sem
associá-la ao jogador mais famoso que ali despontou, o
meio-campo Alex Santos, por
mais de uma década ídolo no
Japão, país que defendeu em
duas Copas do Mundo. Alex
surgiu pelas mãos do pai, o exlateral direito Wilson, que foi
funcionário da cooperativa e o
primeiro preparador dos meninos que começavam no esporte. Depois de uma rápida
passagem pelo juvenil do Grê-

mio Maringá, ainda muito novo uma equipe que dará visibiliele foi levado para o futebol ja- dade a ele e a outros jovens de
16 a 19 anos em apresentações
ponês.
pela Espanha. A iniciativa do
REVELAÇÕES - Ao longo dos Grupo LX e da LaLiga visa busanos, várias outras revelações car os talentos do futebol que
alcançaram o objetivo de jogar estão escondidos pelos cantos
em equipes profissionais, en- do Brasil.
quanto uma leva de jovens talentos se destaca atualmente TREINAMENTO - Torcedor do
nas bases de diversos clubes, São Paulo, onde joga seu
na expectativa de realizar os ídolo Daniel Alves, Leo treina
intensamente para se tornar
seus sonhos.
um atleta profissional de alto
Uma das mais recentes pro- rendimento. “Gosto do Daniel
messas é Leo Previato, lateral Alves, assim como do Crisdireito de 17 anos. Nascido em tiano Ronaldo, porque eles
Maringá, ele participou do CFFC sempre acreditam ser possídos 11 aos 15 anos e, recente- vel melhorar a cada dia e se
mente, foi selecionado pelo dedicam muito para isso”,
programa Bravo, do canal de diz. Leo aguarda, com expecesportes ESPN, rodado no início tativa, o chamado para viajar
deste ano no Centro de Treina- com o grupo, o que deve
mentos de Sorocaba (SP). Com acontecer quando passar a
isso, o maringaense vai compor pandemia.

Além do seu esforço e talento,
Léo conta ter recebido todo o
apoio de seus familiares – o pai
é bancário e a mãe professora
– e o indispensável suporte
oferecido pelo CFFC. “O caminho ainda é muito longo,
mas estamos confiantes”,
completa.
ENCAMINHAMENTO - Mais de
80 iniciantes de 11 a 15 anos
participam atualmente das atividades do CFFC, que conta
com estrutura e equipe for-

mada por profissionais especializados. A proposta do Centro, segundo explica a analista
de Responsabilidade Social da
Cocamar, Sabrina Ambrósio, “é
o encaminhamento dos jovens
para que realizem os seus sonhos de uma forma saudável e
com disciplina, formando-os,
igualmente, como cidadãos”.
Uma das exigências é que,
além de suas aptidões no
campo, eles apresentem também um satisfatório desempenho escolar.

Mesmo distantes um do outro, coralistas inovam e emocionam
Mostrando que o isolamento
social, em tempos de pandemia, pode ser também uma
oportunidade para a inovação,
o Coral Cocamar está reprisando a iniciativa que, em março, no início a quarentena em
Maringá, acabou emocionando
muita gente e fazendo grande
sucesso.
O fato de seus integrantes,
temporariamente, estarem impedidos de se encontrar, não é
motivo para que deixem de

cantar. A exemplo da experiência anterior, cada um deles gravou com um aparelho celular a
sua participação na música. Ao
final, as vozes foram unificadas
em estúdio pelo músico e arranjador César Ribeiro, marido
de Regina Lopes, coordenadora
vocal do coral. Ribeiro e seu colega Marion Almeida finalizaram a produção.

ralistas, sob a regência do des de se reunir e soltar a voz”,
maestro Valdemar de Moura completa.
Júnior. No início de 2020, o
Coral Cocamar completou 20 Realizações assim, segundo
anos de apresentações.

SOLTAR A VOZ - “Eles cantam
com o coração, amam participar e o resultado é isso, muita
emoção”, comenta a analista
de responsabilidade social da
cooperativa, Sabrina Ambrósio.
A primeira música, em março, “Mesmo distantes um do outro,
foi Africa e, desta vez, Dona, do parecem estar mais juntos do
grupo Roupa Nova. São 23 co- que nunca, embora com sauda-

ela, fortalecem ainda mais os
laços entre os integrantes e são
motivo de orgulho para todos
que apreciam a boa música.

Veja um vídeo desta
apresentação acessando
o QRCode
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AGRICULTURA DE PRECISÃO

Aplicação localizada otimiza uso de defensivos
Como representa 18,63% dos custos
totais de produção da soja no Paraná,
qualquer redução neste item impacta
fortemente no resultado da lavoura
otimização dos insumos é um dos pilares
da agricultura de precisão. Especialmente
neste momento de incertezas,
o forte atrelamento do preço
dos insumos ao dólar deixa
dúvidas com relação ao comportamento do custo de produção. Por isso, aplicar os
defensivos, especialmente
herbicidas e inseticidas, onde
somente é de fato necessário,

A
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é uma solução que começa a
ser buscada por muitos produtores rurais, afirma o gerente de Agricultura de
Precisão da Concessionária
Cocamar, Elizeu Santos.
Segundo dados da Conab, os
defensivos são importantes
componentes dos custos de
produção e representam
18,63% dos custos totais de
produção da soja no Paraná,

de forma que qualquer redução neste plantas daninhas, especialmente as
item impacta fortemente no resultado de difícil controle como o capim amarda lavoura, explica Santos.
goso, é feito um mapeamento das
zonas infestadas e a geração de um
PRECISÃO - A agricultura de precisão mapa de aplicação, conforme fotos 1
se baseia na aplicação de insumos no e 2, orienta. O mapa de aplicação é
local certo, na dose certa, no mo- então migrado para o monitor do pulmento certo, e da forma correta, verizador, o qual liga e desliga a pulsendo estes fundamentos essenciais verização automaticamente onde
para otimizar o resultado de cada hec- realmente existe presença de plantas
tare da propriedade, explica o gerente daninhas, conforme informado no
de Agricultura de Precisão da Conces- mapa.
sionária Cocamar
ECONOMIA DO SISTEMA - Analisando
“Devido ao aumento da infestação de os resultados do trabalho acima, Sanplantas de difícil controle e dos custos tos comenta que é possível ver através
significativamente maiores das molé- do gráfico que: o trabalho em aplicaculas específicas para controles des- ção localizada teve custo 13,99%
tas ervas problemas, a aplicação maior em virtude do trabalho de malocalizada de herbicidas é uma ver- peamento das zonas infestadas e da
tente que cresceu de forma significa- geração de prescrição localizada; a
tiva na última safra e aplicar área efetivamente aplicada foi 20,55
herbicidas somente onde realmente é hectares ou 40,79% da área total - renecessário, é uma prática relativa- dução de aproximadamente 59% na
mente fácil nos dias atuais”, ressalta superfície aplicada; os custos totais
Santos. Ele diz que a principal de- se igualariam com aplicação em 43,3
manda é que a propriedade tenha um hectares ou 86,01% da área; o gasto
pulverizador com controle automático total com a aplicação foi 57,05% do
de seções e seja guiado por sistema que seria se a aplicação tivesse sido
de GPS, algo comum nas propriedades em área total, proporcionando redução
de 42,9%.
rurais hoje em dia.

Foto 1: Visão aérea geral do talhão a ser trabalhado e
mapa de aplicação de uma área em Cambé – PR.

Foto 2: área verde do mapa são as manchas infestadas por Digitaria
insularis (capim amargoso) onde será feita a aplicação

MAPEAMENTO - Assim ao detectar ta- CONCLUSÃO - Assim, Santos conclui,
lhões com manchas de infestação de através desse trabalho em Cambé, que

Gráfico 1: Análise financeira da aplicação localizada de herbicidas

“a aplicação localizada de herbicidas é
uma ferramenta útil para otimizar o uso
de insumos na lavoura, podendo ser facilmente adotado no dia a dia da propriedade rural com relativa facilidade”.

A Cocamar através do concessionário
John Deere está preparada para dar
todo suporte aos cooperados interessados em trabalhar com agricultura
de precisão.
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PROJETO

Concessionária John Deere
lança “Propriedade do Futuro”
Em conjunto com a equipe técnica da Cocamar, estão sendo mapeados os produtores que
desejam ampliar conhecimentos sobre agricultura de precisão e a utilizar as tecnologias
indiscutível que a agricultura atual e futura
estão profundamente
ligadas à conectividade e a ferramentas de agricultura de precisão. Cada vez
mais os agricultores desejam
“tirar mais do mesmo talhão”
e para isso a informação e o
entendimento do que está
acontecendo na propriedade
são fundamentais. Diante
desse desafio, a Concessionária John Deere lançou o programa “Propriedade do Futuro” que visa unir toda a tecnologia proporcionada pela
conectividade e pela agricultura digital com a aplicação
prática no campo.

É

MAPEAMENTO - Em conjunto
com a equipe técnica da Cocamar Cooperativa Agroindustrial estão sendo mapeados
todos os produtores que desejam ampliar os conhecimentos sobre agricultura de precisão e passar a utilizar todas
as tecnologias disponíveis,
tanto as embarcadas nas máquinas como as plataformas
digitais, para geração de dados e, consequentemente melhor gerenciamento das propriedades.
Segundo a equipe de agricultura de precisão da Concessionária John Deere, existe uma
infinidade de dados já disponíveis armazenados nos moni2 2 | J or n al d e Se r viç o Coc a ma r

onde se escolhe os talhões
que serão analisados e tratados com as tecnologias de
agricultura de precisão. Uma
vez definidos os talhões, é
feito o cadastro nas plataformas digitais para análise e interpretação dos mapas de
colheita e NDVI e então definidas as zonas de manejo para coleta de solo e investigação das variabilidades e traVISITAS - Os produtores que tamentos.
estão aderindo ao projeto recebem visita dos especialistas Paralelo a esse trabalho, é
de soluções integradas do feito uma inspeção e checaconcessionário, em conjunto gem no parque de máquinas
com a equipe técnica da coo- para que os equipamentos esperativa. Nessa visita é defi- tejam otimizados para as aplinido um plano de trabalho, cações e colheita. Finalmente

tores das máquinas que levam
o produtor a entender melhor
o que está acontecendo na sua
propriedade. Estes dados, devidamente analisados e interpretados, transformam-se em
informações, que são insumos valiosíssimos para tomada de decisão e consequente otimização do resultado na fazenda.

é tratado a questão da conectividade, instalando MTG nas
máquinas para que as mesmas recebam as prescrições
e gerem as informações necessárias para gerenciamento
da frota das operações.
ESTRATÉGICO - O programa
“Propriedade do Futuro” é
também estratégico pois contempla o tema inovação no
pla- nejamento de 5 anos da
Cocamar Cooperativa Agroindustrial e as duas exigências
da efetividade da Fase 3, que
é a Fazenda Modelo e relacionamento com a comunidade
agronômica. Várias propriedades já estão no projeto.

Dados armazenados nas
máquinas são insumos
valiosíssimos para a
tomada de deciçao e
otimização de resultados

Confira esta reportagem
feita na Fazenda Flor
Roxa acessando
o QRCode

INOVAÇÃO

Sicredi União PR/SP adota assinatura
eletrônica para crédito rural
Em todas as contratações de produtos disponibilizados é possível fazer, ao menos,
uma parte do processo por esse meio, e em alguns a operação é totalmente digital
uando tem o crédito
rural aprovado, o produtor rubrica e assina
diversas páginas de
contrato, num processo que é
rápido e leva poucos dias, entre
a solicitação do crédito, análise
e elaboração do contrato. Mas
o processo pode ser ainda mais
ágil e sustentável se o produtor
adotar a assinatura eletrônica,
já que isso substitui a impressão do contrato.

Q

Desde janeiro na Sicredi União
PR/SP a concessão de crédito
pode ser feita de forma totalmente digital, desde a contratação do seguro prestamista,
projeto técnico, croqui da operação às declarações. Por isso, é importante que o associado mantenha seu cadastro do contrato diretamente na
atualizado na agência, princi- tela do celular.
palmente em relação ao número do celular e ao e-mail. Há seis meses a Sicredi União
tem adotado assinatura eleCOMO FAZER - Mesmo os pro- trônica na contratação de produtores que não têm e-mail dutos. O processo começou
podem fazer assinatura eletrô- com a abertura de contas e foi
nica do contrato de forma pre- ampliado para cartões de crésencial. Para isso, explica o dito e débito, além de consórassessor de crédito rural, Ivan cio. Em março, junto ao crédito
Granzotti, após a aprovação do rural, a assinatura eletrônica
crédito, é preciso ir a uma passou a ser feita em operaagência e assinar o contrato ções de crédito comercial, seem um tablet. Quem tem e- guros, adquirência (recebimail, recebe um link para va- mento por POS e cobrança),
lidar seu número de telefone parte do portfólio de investipor meio de um SMS. Após a mentos, entre outros produconfirmação do telefone, o as- tos. “Em todas as contratasociado efetuará a assinatura ções de produtos disponibili-

zados pela Sicredi União é
possível fazer, ao menos, uma
parte do processo por meio de
assinatura eletrônica, e em alguns a operação é totalmente
digital”, explica o analista de
planejamento estratégico,
Cristian Poletto Barbieri.
SUSTENTÁVEL - Para o gerente
de desenvolvimento do agronegócio da Sicredi União, Vitor
Pasquini, a inovação do processo vai ao encontro da forma de atuação dos produtores
rurais, “que possuem grandes
responsabilidades com as
questões socioambientais em
suas propriedades, preservam
nascentes, matas ciliares e a

biodiversidade dos solos por
meio do manejo consciente.
Para nós, da Sicredi União, não
poderia ser diferente: sempre
em apoio à agricultura sustentável, reestruturamos nossa
forma de atender às necessidades dos associados de forma consciente, reduzindo a
quantidade de papéis e agilizando nossos processos de
crédito rural, contribuindo
com a qualidade de vida da comunidade e dos nossos associados que podem assinar
seus contratos sem sair de
casa”. Até o arquivamento dos
documentos passa a ser feito
eletrônico, em substituição à
guarda física.

FACILIDADE - O processo traz
agilidade. Que o diga o produtor rural José Antonio Jezualdo, que não precisou ir à
agência nenhuma vez para
aprovar o crédito rural. Produtor de soja e milho em Floresta, ele conta que tinha
resistência em adotar a assinatura eletrônica. “Não queria
muito, porque estou habituado a fazer de outra forma”,
confidencia. Mas ele se surpreendeu com a agilidade.
“Foi bem rápido e nem precisei ir à agência. Fiz tudo pelo
celular”, conta ele, que recomenda a assinatura eletrônica
por ser simples, segura e
mais rápida.
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ALMANAQUE

Os dias em que uma chuva sinistra
varreu os cafezais de Maringá
“Vinha aquela nuvem preta, mas,
não era de chuva não, era de
gafanhotos”, lembra a pioneira
Antônia Laquanetti Cordiolli
abe quando o céu fica
escuro antes de uma
chuva forte? Pois era
assim que acontecia”.
A lembrança de dona Antônia
Laquanetti Cordiolli, pioneira
de Maringá, região para onde
ela e dez irmãos foram trazidos pelos pais José e Petronilha em 1944, para desbravar
uma propriedade na gleba
Guaiapó, tem a ver com um
tipo de tempestade sinistra
que aterrorizava os produtores
rurais daqueles tempos.

S

Era de apavorar mesmo.
“Vinha aquela nuvem preta,
mas, não era de chuva não, era
de gafanhotos”, lembra, dizendo que os insetos baixavam
aos milhares na propriedade
deles e na vizinhança, fazendo
um barulho infernal que pare-
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cia o crepitar de um grande incêndio na floresta. O sítio ficava a 3 quilômetros da vendinha que está lá até hoje. Por
onde iam passando, ficava um
rastro de destruição.
ENTERRÁ-LOS VIVOS - “Eles
pelavam um pé de café em
cinco minutos, não deixavam
uma só folha verde”, afirma
dona Antônia, que tinha lá seus
dez anos e parece ainda ver a
família inteira correndo para
tentar combater a praga, em
vão. “Meus pais e uns irmãos
pegavam folhas de coqueiros e
iam batendo com força nos
cafés para derrubar os bichos.
Outros vinham atrás rastelando aquela bicharada feia
pelo chão e outros cavavam
valas para enterrá-los vivos,
era o único jeito de matar.”

José e Petronilha Laquanetti chegaram a região em 1944

Serviço ingrato. Quanto mais
lutavam contra os insetos –
que “pareciam umas cavaletas, pretas e magras” – outros
tantos iam aparecendo e a ba-

talha durava dias. Ao final, o plantados, metade de cada
café ficava arrasado.
lado da estrada. Oriundos de
Pitangueiras (SP), foram um
RANCHO DE PALMITOS - Os dos primeiros a chegar à reLaquanetti tinham 20 mil pés gião onde, por sorte, o sítio vi-

zinho, de João Spósito, já tinha
uma parte desmatada. Só conseguiram adentrar nas suas
terras, ainda inacessível por
causa do matagal, atravessando o sítio dele.
Como quase todo mundo que
chegava por aqui, a família
derrubou o paredão de árvores
no machado e no traçador e
improvisou um rancho de palmitos cortados, onde viveu por
vários anos. “As toras, espalhadas por todo lado, sempre
ia alguém comprar.”
SAUDADES - Mesmo enfrentando tais insetos, geadas e
um trabalho braçal exaustivo,
dona Antônia diz ter saudades
dos tempos do sítio. Com o
tempo, as coisas foram se
ajeitando. “Tinha muita fartura e os bezerros eram tratados
na mamadeira e vinham atrás
da gente feito cachorros.” Ela
só não gosta de lembrar quando tinha que levar as marmitas para o pessoal na roça e as
vacas corriam atrás. Quanto
aos estudos, começou meio
tarde: “Fui fazer o grupo, ali
perto, quando já era criança
grande, minha primeira professora foi dona Maria Geraldina Mesti”.
Com o casamento dos irmãos,
foi sendo formada uma colônia
de casas no sítio, que ganhou

também uma tulha. “De dois
em dois meses a gente esvaziava a tulha e fazia um bailão
lá, com sanfoneiro e tudo, ia até
às quatro da manhã”, sorri.
NA VILA - O Maringá Velho,
primeiro povoamento da cidade, ela conheceu quando
não havia meia dúzia de casas.
Ficava distante do Guaiapó,
mas a família ia até lá a pé.
“Fiz minha primeira comunhão
na Capela Santa Cruz e fui andando com um vestido branco.
Quando cheguei, por causa da
poeira, estava todo sujo.”
quais gosta de contar histórias
de antigamente.
O pai se tornou amigo do primeiro prefeito, Inocente Villa- A dos gafanhotos é sempre
nova Júnior, a quem presen- lembrada. Quando moravam
teava com frutas. Menina ain- no sítio, afirma, ninguém dava
da, a filha o acompanhava de muita bola pra onça ou cobra,
quando em vez. Um dos luga- mas da praga que despencava
res prediletos onde paravam, do céu não era bom nem falar,
lembra, era o Bar do Paulo, na pois seu ataque equivalia a
Vila Operária. “Faziam lá um uma geada daquelas. “Eu me
sanduiche de pão com sardinha lembro que isso aconteceu
que a gente lambia os beiços.” uma ou duas vezes e ficou
marcado na memória da famíHISTÓRIAS - Seu pai também lia.” Até hoje, quando os fifez amizade com o padre Emílio, lhos, agregados e netos se
o primeiro sacerdote do muni- reúnem e alguém se queixa de
cípio, que morava em uma fa- alguma coisa, ela intervém
zenda. “Ele levava milho em com sua autoridade: “Você regrão e voltava com fubá”, re- clama porque nunca viu o escorda-se dona Antônia. Era um trago que faz uma nuvem de
tempo bom, garante. Ela se gafanhotos. Coisa terrível”.
casou em 1962 com Laurindo
Cordiolli, é mãe de seis filhos e Texto: Rogério Recco
tem uma porção de netos, aos Colaboração: Marcos Cordiolli

Imagens: Acervo de família e
Revista Café (a foto com os gafanhotos foi extraída do site
DiárioX e se refere a um ataque
recente dos insetos na África)

Antônia Laquanetti
Cordiolli, pioneira
de Maringá
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RECEITA

Costelinha suína
com um toque baiano
Prato inscrito por Sueli
Zandomeneghi, de Sabaudia, é
uma tradição na família, que gosta
de se juntar para fazer e saborear
e famílias baiana e mineira, respectivamente, Sueli Aparecida e o
marido Vicente Zandomeneghi, de Sabaudia, colocam
seu toque pessoal na receita
dessa edição do Chefs do Campo: a costelinha suína com
creme de milho e farofa de pimentão. Prato tradicional na
família, Sueli aprendeu a receita com a avó materna, que servia a iguaria nos almoços familiares, e agora é presença
constante em suas refeições,
seja no dia a dia ou em ocasiões
especiais.

xas de tomate nas cinco estufas, conforme o período de
produção. Eles ainda criam
suínos para consumo da família e cultivam pimentão, temperos e tudo mais.

A “chef” na cozinha é a produtora, mas na hora de colocar
em prática a receita, Sueli
conta com a ajuda do marido e
dos filhos, Emerson e Diego,
que além de trabalharem na
propriedade ajudando o pai,
gostam de cozinhar. Sueli tem
tido dificuldades de lidar com
as panelas, devido a problemas
de saúde, mas, faz questão de
dar o toque final com aquele
tempero apimentado que só os
bons baianos sabem fazer.

INGREDIENTES:

D

Os ingredientes básicos da receita eles próprios produzem
na propriedade. Nos sete hectares e meio da família são
produzidos, durante praticamente o ano todo, uma média
de 400 bandejas de milho
verde por dia, e de 40 a 80 cai-

“Quando resolvo fazer esse
prato, é muito prático. Todos
os ingredientes que preciso
são produzidos aqui mesmo, é
só colher”. E acrescenta “O
toque especial na receita é o
tempero baiano que acrescento na costelinha suína, o
que deixa a carne mais saborosa”, afirma Sueli.

• 2 kg de costelinha suína
• 8 espigas de milho verde
• Alho, cebola, cheiro verde,
óleo Cocamar, sal e
tempero baiano a gosto
MODO DE FAZER:
Refogar a costelinha no óleo
Cocamar com alho até dourar.
Acrescentar o sal, tempero
baiano e a cebola cortadinha.
Deixar refogar no fogo brando
por mais uns minutos. Desligue o fogo e deixe reservado.
Para preparar o creme de
milho, corte os grãos das 8 espigas de milho e bata no liquidificador com um pouco de
água. Coe e coloque para cozinhar o creme com uma pi-

tada de sal, mexendo sempre
até ficar bem cozido. Depois,
acrescente o cheiro verde,
desligue o fogo e o creme está
pronto para ser servido com a
costelinha.
FAROFA DE PIMENTÃO
Para preparar a farofa de pimentão, vamos utilizar: 2 pimentões verdes, 2 vermelhos e
2 amarelos, todos cortados em
tiras bem fininhas, bacon e calabresa bem picadinhos, cenoura ralada, cebola picada,
alho, sal e cheiro verde a gosto,
farinha de mandioca e óleo Cocamar.
MODO DE FAZER:
Refogar no óleo Cocamar todos
os ingredientes, menos os pimentões, a farinha de mandioca e o cheiro verde. Depois
de refogado, acrescente os de- servir de acompanhamento
mais ingredientes. Misture bem para a costelinha suína e o
e o prato estará pronto para creme de milho.

Sueli e família receberam
o pessoal da Cocamar
para degustar esta delícia
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