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A família Vendramini, de Bela Vista do Paraíso,
região de Londrina, tem sua história relatada nesta
edição. Seus integrantes chegaram ao Paraná

em 1950, para lidar com café, mas a prosperidade
veio mesmo após investirem no cultivo de soja

Municípios visitados ou mencionados
para a produção do conteúdo desta edição 

Altônia - Assaí - Assis (SP) – Bela Vista do Paraíso - Cambé - Cianorte - Corumbá - Descalvado
(SP – Doutor Camargo - Floraí – Floresta - Foz do Iguaçu - Guaíra - Jaguapitã - João Pessoa
– Jussara - Londrina - Maringá – Umuarama - Paranapanema (SP) – Piracicaba (SP) - Porto
Jofre (MT) - Presidente Prudente (SP) - Promissão (SP) – Santa Cecília do Pavão - São Carlos
(SP) – São Sebastião da Amoreira - Tangará da Serra (MT) – Tapejara - Terra Boa  

Temos como um de nossos pressupostos
estratégicos a conservação de 100% das áreas
das cooperativas, e utilizando para isso as
melhores técnicas agronômicas”

JOSÉ ROBERTO RICKEN, presidente do Sistema Ocepar,
sobre a conservação de solos no Estado 

A tendência é que o dólar
caia para R$ 3 reais até

o final do ano”
JOSÉ ROBERTO MENDONÇA DE BARROS,

economista, em palestra por viodeoconferência
a conselheiros da Cocamar



PALAVRA DO PRESIDENTE 
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Divanir Higino, 
presidente da Cocamar

Entre os atributos que
nos distinguem como
seres humanos está o

fato de sermos essencialmente
políticos. Ou seja, a política é o
instrumento de que nos vale-
mos para estruturar a vida em
sociedade, tornando possível a
negociação e a articulação ra-
cional dos interesses e anseios
de cada um em benefício da
coletividade.

De algum modo, cada um
de nós é responsável pelas
coisas públicas. Mas, para al-
gumas pessoas é delegada
uma responsabilidade maior.
Cabe a elas cumprir, em nos-
so nome, funções específicas
e temporárias de representa-
ção e comando das institui-

ções públicas. Fazem isso por
que lhes outorgamos man-
dato para tal e por que presu-
mimos que tenham vocação e
preparo para tanto.

Felizmente, a rotina demo-
crática parece que já está soli-
damente incorporada à nação
brasileira, que a cada dia se
revela mais consciente e ciosa
do valor das leis e das insti-
tuições. Aos poucos, aprende-
mos que o País e as insti-
tuições são maiores do que as
pessoas, por mais úteis que
estas sejam e por mais pode-
res que eventualmente te-
nham.

Entretanto, por mais que
tenhamos amadurecido, é im-
perioso reconhecer que ainda
temos um longo caminho a
percorrer. Faz-se necessário,

além de ser melhor e mais
produtivo, olhar para frente,
reorganizar a economia e mo-
dernizar a política, ao invés de
nos fixar obsessivamente nos
responsáveis pela imensa
crise econômica e política que
ora castiga os brasileiros. Si-
gamos adiante e deixemos
que os tribunais e a história
os julguem.

Nas eleições municipais, es-
colhemos algumas dessas
pessoas, confiando a elas as
tarefas de serem os prefeitos,
vice-prefeitos e vereadores.
Onde haverá segundo turno,
temos ainda a oportunidade
de refletir um pouco mais,
transformando o ato do voto
em manifestação concreta do
nosso compromisso com os
valores que exigimos do res-
tante da nação.

A rotina democrática parece que já está solidamente
incorporada à nação brasileira, a cada dia mais
consciente e ciosa do valor das leis e das instituições

Compromisso com a cidadania

por mais que tenhamos
amadurecido, é imperioso
reconhecer que ainda temos
um longo caminho a percorrer

CERTIFICAÇÃO - No dia 22 de
agosto teve início a terceira turma do Pro-
grama de Certificação de Conselheiros de
Cooperativas, ministrado pelo ISAE (Insti-
tuto Superior de Administração e Econo-
mia), de Curitiba e viabilizado pela Coca-
mar em parceria com o Sescoop/Ocepar.
São 36 cooperados, participantes ou não
dos conselhos Consultivo, Fiscal e de Ad-
ministração. Nas duas edições anteriores
já se formaram 75 coo-perados. As aulas
vão até maio e a ideia é fazer duas turmas
por ano.

DOAÇÕES -  “O dinheiro chegou na hora certa. Tínhamos feito a entrega das fraldas geriátricas
e medicamentos às pessoas que atendemos dia 15 e não tínhamos o suficiente para a compra das
fraldas para dia 30. É uma doação que sempre nos ajuda muito”. A afirmação é da assessora
administrativa da Rede Feminina de Combate ao Câncer, Mônica Regina Leite. No último dia 22
de setembro, as participantes do Núcleo Feminino da Cocamar em Maringá fizeram a doação dos
recursos arrecadados durante a realização do tradicional almoço italiano, dia 12 de junho, a duas
entidades assistenciais que dão apoio a pessoas em tratamento de câncer: a Rede Feminina de
Combate ao Câncer e a Entidade Ecumênica de Amor ao Próximo. Foram R$ 3.451,00 para cada.
“Ficamos felizes com a parceria e por vocês entenderem a necessidade e alcance desse trabalho”,
comenta o professor aposentado Joaquim Antonio de Oliveira, presidente da entidade. 

Com 11 integrantes, o Núcleo Feminino de Maringá, criado em 2006, há seis anos vem atuando
de forma mais intensa na assistência social com a realização do almoço italiano e em outras ações
da Cocamar. Ressaltando a importância da participação dos Núcleos Femininos da Cocamar na
comunidade em que o núcleo atua, o gerente de Cooperativismo, Nilton Cesar Martins, afirma
que ações de cooperação como esta estão entre os objetivos deste trabalho.



4 |  Jo rna l  de  Serv iço  Cocamar  |  Se tembro  2016

NOROESTE DO PARANÁ 

Lideranças paranaenses aguardam ainda o agendamento de uma audiência com o
ministro Blairo Maggi, que pode dar o sinal verde; elas pedem, também, a ampliação
da janela de plantio do milho cultivado em consórcio com a braquiária

Produtores na expectativa
de que a região seja incluída 
no zoneamento do milho

Sem o zoneamento, produtores de
vários municípios da região noroeste
não conseguem ter acesso a crédito
e seguro oficiais 

O reposicionamento
no calendário
da soja e a
inclusão de novos
municípios no
cultivo de milho
de inverno
vai permitir a
expansão de áreas
e ampliar a
produção
paranaense”

ARQUIMEDES
ALEXANDRINO,
superintendente de
Negócios grãos e
Insumos da Cocamar 

O
s produtores que cul-
tivam milho de in-
verno na região no-
roeste do Paraná, e

também os que pretendem
fazê-lo, estão na expectativa
de um posicionamento do Mi-
nistério da Agricultura, Pe-
cuária e do Abastecimento
(Mapa),  quanto a possível in-
clusão de vários municípios
no zoneamento agrícola da
cultura.

É que sem esse instrumen-
to de política agrícola e ges-
tão de riscos, do Mapa, eles
não conseguem ter acesso a

crédito e seguro oficiais. 

De acordo com o gerente
técnico da Cocamar, Leandro
Cezar Teixeira, a cooperativa
levou inicialmente essa rei-
vindicação ao Sistema Oce-
par, que, por sua vez, mo-
bilizou a Secretaria Estadual
da Agricultura e do Abasteci-
mento (Seab) e o Sistema Fe-
deração da Agricultura do
Estado do Paraná (Faep). Tei-
xeira, explica que os municí-
pios da região noroeste têm
apresentado uma produtivi-
dade tão boa quanto a daque-
les incluídos no zoneamento.  

Em julho, a Seab formali-
zou o pleito ao Ministério,
que ficou de agendar um en-
contro de lideranças esta-
duais com o ministro Blairo
Maggi, em Brasília. 

“É UMA NECESSIDADE” -
“Vamos apresentar os núme-
ros das últimas colheitas de
milho de segunda safra no
noroeste paranaense, como
as obtidas nos municípios de
Iporã, Umuarama, Paranaci-
ty, Querência do Norte, Santa
Cruz do Monte Castelo e tan-
tos outros”, afirma o titular

da Seab, Norberto Ortigara.
Ele diz esperar que o minis-
tro determine a realização de
estudos a campo na região,
citando ainda que a revisão
do zoneamento “é uma neces-
sidade”, uma vez que tem ha-
vido muitos avanços tecno-
lógicos. 

SEGURANÇA - O superinten-
dente de Negócios Grãos e In-
sumos da Cocamar, Arqui-
medes Alexandrino, observa
que a inclusão dos municí-
pios no zoneamento vai con-
ferir mais segurança aos pro-
dutores e fortalecer o agrone-
gócio regional. Segundo ele,
o assunto já vem sendo dis-
cutido há um bom tempo
com a Seab, a Embrapa, o
próprio Ministério e o Insti-
tuto Agronômico do Paraná
(Iapar). Alexandrino diz tam-
bém que a proposta de ante-
cipar o plantio da soja em dez
dias, justificando que muitos
produtores vêm fazendo isso
e obtendo bons resultados, foi
atendido pelo MAPA para di-
versos municípios na atual
safra. “O reposicionamento
no calendário da soja e a in-
clusão de novos municípios
no cultivo de milho de in-
verno vai permitir a expan-
são de áreas e ampliar a
produção paranaense”, com-
pleta.  



Em carta endereçada ao
Mapa no dia 23 de setem-
bro, o superintendente do
Sistema Ocepar, Robson
Mafioletti, pleiteou, a pedi-
do da Cocamar, que uma
possível revisão do zonea-
mento agrícola do milho de
inverno, no Paraná, inclua
nos estudos a incorporação
do consórcio dessa cultura
com a braquiária. 

No documento, foi ressal-
tado que em muitos municí-
pios a janela de plantio do
consórcio milho e braquiária
é mais estreita que aquela
para o milho de segunda sa-
fra. No município de Cambé,
por exemplo, o zoneamento
prescreve o plantio do milho
de segunda safra até o dia
20 de março, e para o con-
sórcio até 28 de fevereiro,
dois decêndios mais cedo.
“Tendo-se em vista que o
consórcio é uma prática de
melhoria do manejo do solo,
entendemos que as janelas
de plantio do consórcio do
milho e braquiária deveriam
ser pelo menos iguais ou
maiores do que as janelas
de plantio do milho plantado
isoladamente”, ressaltou. 

CONSERVAÇÃO - Mafioletti
explicou, na correspondência,
que o consórcio milho e bra-
quiária é uma prática de con-
servação de solos com com-
provada influência na melho-
ria dos níveis de produtivi-
dade das lavouras. Essa prá-
tica ajuda na conservação
dos solos e a melhorar o
aproveitamento do sistema
produtivo de primeira e se-
gunda safra como um todo. 

“Um dos benefícios do con-
sórcio é o aporte de matéria
orgânica ao sistema, que con-
tribui para a estruturação do
solo - devido ao pronunciado
sistema radicular da braquiá-
ria. Esse sistema contribuí
para a retenção da água do
solo e mitigação da erosão,
diminuindo os efeitos de es-
tiagens prolongadas nas cul-
turas. A cobertura de solo
propiciada pela gramínea é
uma aliada também no con-
trole de plantas invasoras”,
mencionou. 

PRODUTIVIDADE - De acor-
do com a carta, os efeitos be-
néficos do consórcio do milho
e braquiária têm reflexos po-
sitivos também nos cultivos

de verão. Ensaios de campo
demonstraram que, mesmo
em anos de adversidade cli-
mática, a prática do consórcio
na segunda safra afetou posi-
tivamente a produção de soja
de verão. É citado o exemplo
da Cocamar, que registrou na
última safra de inverno uma
produtividade de 136 sacas
por alqueire em áreas com o
consórcio, enquanto que nas
áreas que não praticaram
esse consórcio o rendimento
foi de 81 sacas por alqueire.

E ressalta: “o potencial desse
sistema produtivo tem sido
atestado e recomendado tam-
bém pelas empresas oficiais
de pesquisa, como a Em-
brapa, Emater e Iapar, con-
forme ampla literatura dis-
ponível”. 

A carta enviada ao Mapa
foi acompanhada de uma
nota técnica produzida pela
Cocamar, que demonstra os
resultados benéficos do con-
sórcio.

Ampliar, também, a
janela de plantio de 
milho em consórcio 
com a braquiária 
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Um dos benefícios
do consórcio é o
aporte de matéria

orgânica ao sistema,
que contribui para

a estruturação
do solo
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A
necessidade de o
produtor avançar
em seus níveis de
produtividade foi a

tônica do pronunciamento
proferido na abertura do Fó-
rum Regional de Máxima
Produtividade na manhã de
13 e 14 de setembro, respecti-
vamente em Londrina e Ma-
ringá, pelo vice-presidente da
Cocamar, José Cícero Aderal-
do. Promovido pelo Comitê Es-
tratégico Soja Brasil (Cesb),
com o apoio da cooperativa, o
evento reuniu um total de
500 participantes, entre pro-
dutores e técnicos.  

De acordo com Aderaldo, o
relatório de Departamento de
Agricultura dos Estados Uni-
dos (Usda, na sigla em inglês),
divulgado no dia 12, apontou
para uma perspectiva de 56,8
sacas de soja por hectare, em
média, na safra que começa a
ser colhida nos Estados Uni-
dos. "São sete sacas a mais
em comparação ao ano pas-
sado", ressaltou.

Para o vice-presidente, o
produtor precisa buscar no-

vos conhecimentos e tecnolo-
gias para ampliar suas mé-
dias, sob pena de não conse-
guir pagar os custos em anos
de preços baixos. Até porque,
no Brasil, a produtividade não
tem conseguido avançar nos
últimos anos. 

POTENCIAL - Em seguida, o
coordenador técnico do Cesb,

Henry Sako, destacou alguns
pontos observados por produ-
tores que se sobressaíram em
concursos realizados pelo Co-
mitê, nos últimos anos. Sako
mostrou que tem havido uma
evolução nas médias, ao lon-
go de duas décadas, o que de-
monstra o potencial que os
produtores têm para desen-
volver a produtividade. Na

primeira edição, o vencedor
colheu 198 sacas por hectare
na área do concurso e, no ci-
clo 2014/15, o campeão obteve
340 sacas/hectare. No ciclo
seguinte (2015/16), mesmo
havendo severos problemas
climáticos durante a safra, o
primeiro colocado alcançou
288 sacas/hecta-
re. “A cada 1% de

Fórum Regional do CESB
ressalta que o produtor precisa
avançar na produtividade 
Eventos em Londrina e Maringá, nos dias 13 e 14 de setembro, serviram também para
o lançamento do Rally Cocamar Bayer e Spraytec de Produtividade, Safra 2016/17.
No dia 15, equipe esteve também no Fórum do Plantio Direto, em Assis (SP) 

SAFRA 

A caminhonete S-10
cedida pela Zacarias 

Chevrolet para o Rally: 
tecnologia de ponta





SAFRA 
ganho de vigor
nas sementes, há

um incremento de 0,4 sa-
ca/hectare”, pontuou o coor-
denador, explicando ser ne-
cessário efetuar a aplicação
de produtos no momento cer-
to, fazer a manutenção de bi-
cos de pulverizadores, regu-
lar a colheitadeira e atentar
para a qualidade operacio-
nal. Na fase de formação de
grãos, 15 dias são decisivos
e demandam 90 ml de água.
“Nesse período, em condi-
ções normais de umidade,
há um acúmulo de 300 qui-
los de grãos por hectare ao
dia”. 

Se o déficit hídrico tem
sido a principal causa da
redução da produtividade
agrícola, o produtor pode
fazer a sua parte no sen-
tido de reduzir esse im-
pacto. A saída é adotar
um manejo mais adequa-
do do solo, fazendo com
que as plantas tenham
melhor enraizamento e o
solo esteja protegido da
insolação. A afirmação foi
feita por Paulo César Sen-
telhas, especialista da
Esalq/USP, de Piracicaba
(SP), durante o Fórum Re-
gional de Máxima Produ-

tividade de Soja, em Ma-
ringá. 

NEUTRALIDADE - Sente-
lhas comentou sobre a va-
riabilidade climática e fa-
tores que inibem a produ-
tividade e, em sua pales-
tra, citou que nos últimos
cinco anos, em quatro
houve déficit hídrico se-
vero no principal Estado
produtor de soja do Brasil,
o Mato Grosso. "Nenhum
ano é igual ao outro, mas
o produtor precisa pen-
sar no perfil do
solo para tentar

Produtor pode 
minimizar os efeitos
do déficit hídrico 
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Em Londrina, a partir da esquerda, dirigentes da Cocamar Sérgio Viúdes (Conselho Fiscal),
Luiz Lonardoni (Conselho de Administração), José Cícero Aderaldo (vice-presidente da cooperativa)

e Pablo Jessé Mologni (Conselho de Administração), com Alex Antonio da Silva (consultor da
Zacarias Chevrolet). Embaixo, detalhe do evento em Londrina 





minimizar even-
tuais adversida-

des climáticas", disse. O
palestrante citou, por
exemplo, que até mesmo o
planejamento é dificultado
por mudanças em relação
aos próprios fenômenos cli-
máticos. Depois do fim do
El Nino, na safra 2015/16,
a tendência era da chega-
da do La Nina, mas agora,
às vésperas do plantio do
ciclo 2016/17, já se fala em
zona de neutralidade. 

Outro palestrante, o pro-
fessor da Universidade Es-
tadual de Maringá (UEM),
Cássio Tormena, também
deu foco ao manejo de solo,
abordando a compactação.
"O tráfego de maquinários
pesados é um dos proble-
mas", disse, explicando que
as máquinas são cada vez
mais pesadas, causando
uma perda de 7 sacas de
soja por hectare, mas citou:
"No milho, a perda pode ser
até maior". 

SAFRA 

O Brasil tem potencial hí-
drico para que ao menos 30
milhões de hectares sejam
irrigados, mas, atualmente,
apenas 6,5 milhões são ser-
vidos com equipamentos pa-
ra esse fim. Como resultado,
há uma perda de produtivi-
dade das lavouras de grãos,
um dano que é acentuado,
ainda mais, pela forma co-
mo o produtor maneja o seu
solo. Essa informação foi da-
da na abertura do Fórum Re-
gional do Plantio Direto, na
manhã de 15 de agosto em
Assis-SP. A iniciativa, que
reuniu 250 produtores e téc-
nicos no As-sis Tênis Club,
foi da Associação do Plantio
Direto do Vale do Paranapa-
nema e teve a Cocamar
como a principal patrocina-
dora. 

ACOMODAÇÃO - O presi-
dente da Associação, Bene-
dito Orlandi, o Bertola, dis-
se, na solenidade de aber-
tura, que tem havido um re-
trocesso no manejo do solo,
observando-se uma mecani-
zação excessiva e a retirada

de terraços, o que compacta
o solo e o deixa vulnerável  à
erosão. “Os produtores, em
grande parte, estão acomoda-
dos e faz-se necessário uma
mudança de atitude”, afir-
mou Bertola, defendendo, no
Estado, a aplicação do Índice
de Qualidade do Plantio
(IQP). Ele explicou que a As-
sociação, fundada há 18
anos, precisa ser fortalecida
com a adesão de mais produ-
tores: “é o nosso canal para

discutir as inovações”. 

COMPACTAÇÃO - Já o presi-
dente da Federação Brasi-
leira de Plantio Direto e Ir-
rigação, Alfonso Adriano
Sleutjes, comentou que os
problemas relacionados ao
solo são praticamente os
mesmos há mais de 30 anos,
sem que haja avanços signi-
ficativos. “A compactação é
um dos principais entraves”,
disse, frisando: “A meu ver, a

compactação é um problema
que parece estar, também, na
cabeça de muita gente”. Sleut-
jes acrescentou ainda que, no
Brasil, há 35 milhões de hec-
tares cultivados com sistema
de plantio direto, mas em
apenas 14% há rotação de cul-
turas. “Do total, 43% são des-
tinados à sucessão simples,
de soja e milho”, completou. 

PREOCUPA - O diretor regio-
nal da Coordenadoria de As-

sistência Técnica Integral
(Cati) em Ourinhos (SP), Sér-
gio Luis Villas Boas Tam-
bara, destacou que há uma
preocupação quanto ao
avanço da conservação do
solo no Vale do Paranapa-
nema: “A cada chuva, o solo
está indo embora para os rios
e é preciso que os produtores
sejam mais conscientes e nos
ajudem com a adoção de prá-
ticas conservacio-
nistas”. 

Área irrigada ainda é pequena
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Acima, o Fórum do Cesb em Maringá e, na foto de baixo,
organizadores e convidados durante evento em Assis (SP) 





SAFRA 

Alfonso Adriano Sleutjes,
atual presidente da Federa-
ção Brasileira de Plantio Di-
reto e Irrigação, procura
fazer na propriedade de 3
mil hectares da sua família
em Paranapanema, municí-
pio a 180 quilômetros de
Assis, no Estado de São
Paulo, tudo o que defende
em matéria de conservação
de solo. As duas cidades são
acessadas pela Rodovia Ra-
poso Tavares.  

Filho de holandeses, Sleut-
jes é produtor de soja, milho
e trigo e conta que foi organi-
zado um sistema de rodízio
na fazenda onde, contando
com estrutura de irrigação
em 70% da área, consegue
produzir 5 safras de grãos
num ciclo de 24 meses. Após
colher trigo, entra em soja,
cultiva milho safrinha, feijão
e conclui com milho verão. “O
solo está sempre coberto de
palha”, diz o agricultor, expli-

cando que a boa conservação
tem levado a um aumento
gradativo da produtividade
das lavouras. A média da
soja nos últimos anos – com
70% da área irrigada - é de
72 sacas por hectare, en-
quanto a do milho tem ficado
ao redor de 160 sacas/hec-
tare. A expectativa para o
trigo, em fase pré-colheita, é
de 80 sacas/hectare. 

INTEGRAÇÃO - Trabalhando

com planejamento, o produ-
tor afirmou que pretende
converter 30% da proprie-
dade, até 2025, para um pro-
jeto de sistemas integrados.
A ideia é integrar lavoura,
pecuária e floresta, mas ele
estuda fazer a substituição de
eucalipto (a espécie mais uti-
lizada) pelo pinus, que consi-
dera mais vantajoso, tendo
um mercado amplo no mer-
cado de cola e pro-
dução de lenha.

Uma fazenda modelo,
com 5 safras a cada 2 anos 
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Alfonso, à esquerda:
até 2025, objetivo é
ter 30% da área de
3 mil hectares com

sistemas de integração 

72
sacas de soja
por hectare,
é a média de
produtividade

dos últimos anos. 
No milho, marca
tem ficado ao
redor de 160
sacas/hectare  





SAFRA 
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PRA FRENTE E
PRA TRÁS – No mesmo
dia 15/9 em que a equipe
do Rally retornava de
Assis (SP), onde esteve
no Fórum do Plantio Direto,
observou um contraste
em terras paranaenses,
próximo da divisa entre
os dois Estados. Na foto
ao lado, um exemplo de
conservação, com uma
extensa área de braquiária
que, no inverno, foi
cultivada em consórcio
com o milho e já começava
a ser dessecada para
receber o plantio da safra
de soja. Solo protegido
com camada de palha
é o que se recomenda
para manter a umidade
do solo e reduzir o impacto
de veranicos de curta
duração, além de, entre
outros benefícios, inibir a
erosão e o desenvolvimento
de ervas daninhas. E, na
foto de baixo, o solo sendo
gradeado, expondo a
propriedade a uma série
de riscos e potencializando
os problemas para a
lavoura a ser plantada,
Enquanto uns caminham
para a frente, outros
engatam a marcha a ré... 



Por José Luiz
Tejon Megido* 

Agora com a nova Pre-
sidente no Supremo
Tribunal Federal, Car-

men Lúcia, a pacificadora jus-
ta, com Eduardo Cunha cas-
sado, com o impeachment da
ex-presidente Dilma e, com o
crescimento do nível de oti-
mismo do agronegócio, como
iremos para a nova safra?

Uma notícia boa vem da
ABPA (Associação Brasileira

da Proteína Animal), em reu-
nião no Seul, na Coreia do
Sul. A ABPA ressaltou ser-
mos hoje o líder mundial na
exportação de frango e ter-
mos ainda a 4º posição para a
carne suína. Devemos isso à
qualidade superior da produ-
ção brasileira e a um elevado
status sanitário, estes que são
reconhecidos globalmente.
Além disso, a recente missão
do ministro Blairo Maggi na
Ásia gerou cerca de 50 mi-
lhões de dólares em negocia-
ções, incluindo madeira,
grãos, café e carnes.

Da mesma forma, nessa
viagem de negócios ficaram
alinhados alguns investimen-
tos do exterior no setor agro-
industrial brasileiro, em infra-
estrutura e logística. Além
disso, em outra reunião do
G20 na China ficou claro tam-
bém o interesse internacional
em investir no Brasil.

Agora, para todos esses in-
vestimentos internacionais é
preciso garantir nossa segu-
rança jurídica. Somente com
isso conseguiremos melho-
rar a qualidade de vida e ga-

rantir emprego para os bra-
sileiros.

O mundo da política está
pautado pela economia, pelo
crescimento econômico, e cla-
ro, pela competente comuni-
cação desses feitos. E o agro-
negócio está entrando com
mais otimismo na boca da
nova safra 2016, 2017. Gestão
de fato nas mentes e no cora-
ção. Revolução de gestão!

(*) Conselheiro Fiscal do Con-
selho Científico Agro Susten-
tável (CCAS) e Dirige o Núcleo
de Agronegócio da ESPM. 

COMENTÁRIO

Como iremos para a nova safra? 

O agronegócio
está entrando
com mais
otimismo
na boca da
nova safra
2016, 2017”
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MERCADO 

A
Companhia Nacio-
nal de Abasteci-
mento (Conab) foi a
campo em setem-

bro para concluir seu pri-
meiro levantamento sobre a
produção de grãos no país
nesta safra 2016/17, mas an-
tecipou, em estudo divulgado
dia 13, que enxerga um cená-
rio positivo para as principais
culturas e uma colheita total
da ordem de 200 milhões de
toneladas, marca que não foi

alcançada no ciclo 2015/16
em consequência de adversi-
dades climáticas. 

De acordo com o estudo
“Perspectivas para a Agro-

pecuária – Safra 2016/17”,
divulgado pela Conab, a ten-
dência geral é de recupera-
ção nos volumes de pro-
dução, sobretudo de milho.
No caso da soja, carro-chefe

do campo brasileiro e grão
menos prejudicado pelas in-
tempéries na temporada
passada, as perspectivas in-
dicam boa liquidez e preços
remuneradores. 

RECUPERAÇÃO - “A tendên-
cia para a safra  2016/17 é
termos o fenômeno La Niña,
mas com chuvas dentro da
normalidade”, disse Welling-
ton Teixeira, supe-
rintendente de

Conab traça cenário
positivo para volume e
rentabilidade dos grãos
No caso da soja, as perspectivas indicam boa liquidez e preços remuneradores

Na região da Cocamar,
máquinas a campo:

produção nacional de
grãos que poderá chegar

a 200 milhões de
toneladas

R$ 35,9
por saca de 60kg de soja,
é a rentabilidade média
prevista pela autarquia 





Quem esperava que as no-
vas estimativas do Departa-
mento de Agricultura dos
Estados Unidos (USDA) so-
bre oferta e demanda de
grãos no país e no mundo
nesta safra 2016/17 pudes-
sem abrir espaço para uma
nova escalada de preços de
milho, trigo e soja no mer-
cado internacional, se decep-
cionou. Divulgadas dia 12, as
previsões não só ofereceram
sustentação às cotações co-
mo passaram a pressioná-
las um pouco mais. 

No mercado de milho, o
USDA promoveu leves ajus-
tes para baixo, em relação
ao quadro que divulgou em
agosto, em suas projeções
para as produções ameri-
cana, que passou a ser cal-
culada em 383,4 milhões de
toneladas (ainda 11% maior
que a da temporada 2015/
16), e global, agora calculada
em 1,027 bilhão de tonela-
das (7% acima do ciclo ante-
rior). As correções redu-
ziram ligeiramente a previ-
são do órgão para os esto-
ques mundiais ao término
do ciclo, para 219,46 mi-
lhões de toneladas, mas o
número ainda é mais de 10
milhões de toneladas supe-
rior ao do fim da safra
2015/16. 

No caso da soja, as produ-
ções americana e global
foram ajustadas pelo USDA
para cima – 114,3 milhões e
330,4 milhões de toneladas,
respectivamente - , e com
isso os estoques finais mun-
diais também foram eleva-
dos, para 72,17 milhões de
toneladas. Trata-se de um
volume um pouco inferior
ao de 2015/16, mas ainda
assim considerado confortá-
vel por analistas de mer-
cado. 

No caso do Brasil, o
USDA elevou sua previsão
para a produção de milho
em 2016/17 – no Hemisfé-
rio Sul, o plantio do cereal
está na fase inicial – e re-
duziu seu cálculo para a
soja. No primeiro caso,
pasou a projetar 82,5 mi-
lhões de toneladas, ante 67
milhões em 2015/16; no se-
gundo, ajustou o volume
para 101 milhões de tonela-
das, alta de 4,7% na compa-
ração. 

gestão de oferta
da Conab. Se con-

firmada essa tendência, afir-
mou, a produção deverá se
recuperar, mas ainda é difícil
prever os volumes que pode-
rão ser atingidos. De qual-
quer forma, ele prevê renta-
bilidades em geral positivas. 

NO BOLSO - No caso da soja,
por exemplo, o estudo estima,
com base no custo variável
apurado em maio (R$ 38,29
por saca de 60 quilos), uma
rentabilidade de R$ 35,90

por saca, “caso os produtores
tenham fechado contratos an-
tecipados próximos deste va-
lor”, de acordo com a Conab.
Os técnicos da autarquia
projetam que a rentabilida-
de do milho poderá ser até
maior que a da soja em algu-
mas regiões na safra de
verão, desde que o clima co-
labore. 

CARNES - O estudo da Conab
também projeta um hori-
zonte de preços elevados
para as carnes, com peque-

nos aumentos do consumo
doméstico das carnes bovina
e de frango e ofertas ainda li-
mitadas. Em contrapartida,
os preços do milho ainda de-
verão continuar pesando nos
custos de produção, especial-
mente das carnes de frango
e suína. “Os produtores de
carne deverão se adaptar a
um novo modelo de comer-
cialização de insumos”, disse
Wellington Teixeira. Nesse
“novo modelo”, as compras
antecipadas tendem a ga-
nhar espaço.

MERCADO 

USDA reforça cenário de
oferta “folgada” de grãos
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Os produtores de carne deverão
se adaptar a um novo modelo de
comercialização de insumos”
WELLINGTON TEIXEIRA, superintendente de
gestão de oferta da Conab

114,3
milhões de t
é a projeção
para a afra
americana
de soja  

383,4
milhões de t 
de milho é a 
previsão de 
colheita na 

safra dos EUA 





A Cocamar é a 166ª maior
empresa brasileira, conside-
rando todos os segmentos
de atividade, e a 23ª na Re-
gião Sul do Brasil. A infor-
mação consta no “Valor
1.000” edição 2016, anuário
que acaba de ser distribuído
pelo Valor Econômico, com
a avaliação das mil maiores
corporações do país. Os da-
dos são referentes ao exercí-
cio 2015. 

O anuário menciona que a
cooperativa de Maringá teve
um ano bastante positivo,
conseguindo galgar 28 de-
graus e avançar da 194ª po-
sição em 2014 para a 166ª
no ano seguinte.  

No segmento agropecuário,
a Cocamar se destacou, ain-
da, entre as 7 maiores em
Receita Líquida e se posicio-
nou em quarto lugar no item

crescimento sustentável. 

O “Valor 1.000” confirma o
bom desempenho da coope-
rativa em 2015. Em julho úl-
timo, ela foi avaliada tam-
bém pela publicação “Maio-
res e Melhores” da Revista
Exame, que analisou as mil
maiores empresas brasilei-
ras naquele mesmo exercí-
cio. De acordo com a Exame,
a Cocamar saiu da 218ª posi-

ção em 2014 para a 193ª em
2015. Em vendas, manteve-
se em 46º lugar, figurando
entre os 142 maiores grupos
brasileiros e subindo da 24ª
para a 22ª colocação na Re-
gião Sul. Considerando ape-
nas as corporações do agro-
negócio, a Cocamar é a 43ª
maior do Brasil, sendo a 31ª
no item melhores resultados
e a 9ª maior do agronegócio
na Região Sul. 

Cocamar avançou 28 posições
em 2015 e é a 166ª maior
empresa brasileira, 
segundo o “Valor 1.000” 
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O
Paraná vai resga-
tar o programa de
conservação de so-
los e água que tor-

nou o Estado uma refe-
rência nacional e internacio-
nal nessa área no final da
década de 1980. No dia 29
de agosto, o governador
Beto Richa e o secretário da
Agricultura e Abastecimen-
to, Norberto Ortigara, assi-
naram o decreto que ins-
titui o Programa Integrado
de Conservação de Solo e
Água do Paraná. Com o
apoio da iniciativa privada,
o programa busca a mobili-
zação e conscientização dos
produtores rurais para que
cumpram com suas obri-
gações de cuidar e preser-
var o solo e a
água. 

SOLOS E ÁGUAS

Paraná resgata programa de conservação de solos e água que já fez do Estado uma referência internacional 

É PRECISO CUIDAR 



O Paraná tem um histó-
rico de 45 anos trabalhando
com conservação de solos e
água, com picos de partici-
pação e adesão dos produto-
res, como aconteceu no final
da década de 1980 e início
da década de 1990, quando
o Estado foi referência nes-
sas modalidades para ou-
tros Estados e países. O se-
cretário Norberto Ortigara
disse que algumas das prá-
ticas em que o Estado foi
pioneiro, como a implanta-
ção do plantio direto, rota-

ção de culturas e uso de te-
rraços, foram deixadas de
lado pelos produtores com o
passar dos anos.

A consequência disso, se-
gundo ele, é que em pouco
tempo a riqueza que se tira
da terra em termos de pro-
dução poderá ser menor do
que o produtor vai precisar
gastar para manter a fertili-
dade do solo, que deve ser
natural. 

PARA A VIDA – O Paraná

também possui uma legis-
lação de uso do solo e da
água que obriga o produtor
a conservar a área de sua
propriedade. O programa
vai facilitar para que ele
tenha um projeto técnico
de recuperação que seja
efetivamente cumprido,
porque a legislação já im-
põe esses cuidados. Para
aderir ao plano de conser-
vação de solos e água na
propriedade, o produtor te-
rá que procurar um técnico
que faça o projeto de con-

servação do solo de sua
propriedade.

Para disponibilizar as-
sistência técnica suficiente
para o aumento da deman-
da prevista, o Serviço Na-
cional de Aprendizagem
Rural, da Federação da
Agricultura do Estado do
Paraná (Senar/Faep) irá
capacitar mais de 2 mil
técnicos, em todas as re-
giões, com cursos a dis-
tância e presen-
cial.

Estado já foi uma referência

SOLOS E ÁGUAS
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O Paraná foi o berço
de algumas iniciativas
pioneiras, como o plantio
direto, a rotação de
culturas e a construção
de terraços, práticas que,
com o tempo, devido a 
mecanização excessiva, 
acabaram deixadas de
lado pelos produtores

Ortigara: “o produtor deve plantar e gerar renda com a
atividade, mas não pode descuidar do uso correto do

solo e da água, pensando nas gerações futuras”

Para o governa-
dor, não é um

programa de governo, mas
de Estado, diante da impor-
tância que ele representa
para a agricultura, a base
da economia brasileira. Ri-
cha lembrou que as ações
do programa já começaram,
com a formação, em Parana-
city, noroeste do Estado, de
agrônomos e técnicos agríco-
las. 

O governador ressaltou
que as fortes chuvas no ano
passado acarretaram graves
consequências aos municí-
pios, causando problemas

nas lavouras e nas estradas.
“Agora queremos investir
na conservação do solo para
evitar problemas maiores de
erosão que afetem a agricul-
tura”, ressaltou.

TRÊS FRENTES - O pro-
grama está sendo estrutu-
rado para ser executado em
três frentes: capacitação,
pesquisa e estímulo de boas
práticas. “Será um alerta ao
produtor de que ele deve
plantar e gerar renda com a
atividade, mas não pode
descuidar do uso correto do
solo e da água, pensando
nas gerações futuras”, afir-

mou o secretário Norberto
Ortigara.

Além disso, as ações já
existentes do programa de
Conservação de Solos em
Microbacias foram integra-
das à iniciativa lançada no
dia 29 de agosto. O pro-
grama é promovido pela Se-
cretaria da Agricultura e do
Abastecimento e pelo Ema-
ter em 300 microbacias do
Estado, com financiamento
do Banco Mundial. “A ideia
é que essas microbacias
sejam unidades de referên-
cia para os agricultores nas
regiões”, explicou Ortigara.





Para o presidente do Sis-
tema Ocepar, José Roberto
Ricken, o programa de con-
servação de solo e água é
uma ação em prol do desen-
volvimento do Paraná. “Não
é apenas para a agricultura.
Se mantivermos o solo em
boas condições e água abun-
dante, vamos ter produção
e isso será bom para todos
os paranaenses”, afirmou.
“A maioria dos agricultores
já promove a conservação.
Os que ainda não fazem é
porque não podem ou não
sabem fazer. O produtor tem
plena consciência da impor-
tância de conservar solos e
águas”, ressalta. 

ESTRATÉGIA - Segundo o
dirigente, as cooperativas

têm como meta a conserva-
ção de solos em todas as
propriedades ligadas ao se-
tor. A Cocamar, por exem-
plo, promove uma série de
eventos ao longo do ano,
com produtores, e também
projetos técnicos, para tra-
tar de temas como o ma-
nejo adequado do solo, base
para o sucesso da agricul-
tura.  

“Temos como um de nos-
sos propósitos estratégicos a
conservação de 100% das
áreas das cooperativas, e
utilizando para isso as me-
lhores técnicas agronômi-
cas. Dentro do PRC 100, o
planejamento estratégico do
cooperativismo do Paraná,
esse propósito é fundamen-

tal e vamos realizá-lo com
ações educativas e de apoio
técnico e financeiro”, enfati-
zou.

PROJETOS - Os técnicos se-
rão capacitados pelo Senar
para elaborar os projetos
técnicos individualizados,
de acordo com as necessi-
dades de cada propriedade.
As técnicas de conservação
serão recomendadas para
atender as carências identi-
ficadas no diagnóstico nas
áreas. Assim, essas técni-
cas implicam em uso ade-
quado de defensivos, ado-
ção de rotação de culturas,
plantio direto, plantio em
nível, terraços, proteção e
conservação de nascentes,
dentre outras práticas. 

Para Ricken, alcançar
um equilíbrio que
preserve os solos e
a água “é propósito

fundamental e vamos
realizá-lo com ações
educativas de apoio
técnico e financeiro” 

Conservação de solos é estratégia
adotada em todas as cooperativas, 
segundo presidente da Ocepar 

SOLOS E ÁGUAS
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Émuito comum en-
contrar no meio
rural, a partir de

determinado momento, e
por razões as mais diver-
sas, a administração da
propriedade ser levada a
efeito por um procurador
do proprietário. Em regra
o filho que recebe o po-
der para fazer isto mora
na propriedade ou pró-
ximo dela, enquanto os
irmãos se mudaram para
outros locais em busca
da realização dos pró-
prios sonhos, ou por que
não se sentiam suficien-
temente vocacionados
para trabalhar na agri-
cultura. Mas quem fica
longe da fazenda não fica
longe do seu direito, de
modo que não faltará oca-
sião para a coisa come-
çar a dar sinais de certo
desentendimento. 

DEPOIS - Enquanto a pro-
priedade vai tendo rendi-
mentos normais e os
irmãos vão recebendo
suas parcelas, os pais
estão vivos e não há ne-
nhum problema relacio-
nal dentro da família,
tudo vai bem; mas não
para sempre. Basta al-
gum detalhe entre os ir-
mãos, cunhados ou
cunhadas, ou mesmo a
abertura de inventário
dos pais para, como se
diz na gíria, o "caldo en-
tornar". Agir por procura-

ção é um risco muito
grande para o procura-
dor pois, juridicamente
falando, ele fica obrigado
a prestar contas de sua
administração aos de-
mais interessados na
propriedade, informações
que devem ser feitas
através da apresentação
de documentos, que sem-
pre são guardados com o
devido cuidado. 

PROBLEMAS - O procura-
dor precisa documental-
mente dizer o que fez
com o gado que vendeu
ou comprou, onde apli-
cou o financiamento que
levantou no banco para
custear a lavoura, quan-
do e por quanto vendeu a
produção e como os re-
cursos foram partilha-
dos, como assinou o con-
trato de arrendamento, e
ainda, por que morou na
propriedade por tanto
tempo, tirando proveito
dela, sem compensar os
demais por isto. E pior,
muitas vezes o procura-
dor se vale da própria

procuração para tirar um
financiamento em seu
nome e dar a proprie-
dade, que é de todos, em
garantia no contrato.
Quando isto acontece, a
encrenca é maior ainda.
A desconfiança de que o
procurador se beneficiou
mais da fazenda do que
os outros herdeiros aca-
ba incendiando os âni-
mos, que normalmente
vão parar na Justiça em
ações que parecem nun-
ca terminar. 

Existem cuidados sim-
ples a serem tomados
tanto pelo procurador,
quanto por aqueles que
não têm procuração, para
protegerem seu patrimô-
nio, e isto tem o tempo
certo de ser implemen-
tado. 

GARANTIR-SE - Por-
tanto, quando os pais vão
dar procuração para um
dos filhos ou quando um
dos filhos vai receber
procuração dos pais, o
melhor a fazer é consul-

tar um advogado para sa-
ber dos cuidados a serem
tomados, pois quem des-
preza orientação oportu-
na acaba colhendo resul-
tados amargos no futuro.
E se a procuração já foi
dada há muito tempo,
mesmo assim a consulta
deverá ser feita para via-
bilizar uma solução antes
que o inventário aconteça
ou que alguém entre com
uma ação de prestação
de contas contra o procu-
rador. E não adianta re-
vogar a procuração para
tentar apaziguar os âni-
mos, pois no tempo em
que a procuração esteve
em vigor e o procurador
fez uso dela, mesmo as-
sim ele se obriga a pres-
tar esclarecimentos de
sua administração. O di-
tado antigo de que é me-
lhor prevenir do que
remediar, não pode ser
desprezado e quem dele
faz pouco caso, pode ser
surpreendido por uma
medida judicial que vai
complicar por bom tempo
seu patrimônio. 

ORIENTAÇÃO JURÍDICA

Muito cuidado ao fazer
uma procuração 

VOCÊ SABIA? O ditado antigo de que é melhor
prevenir do que remediar, não pode ser desprezado

e quem dele faz pouco caso, pode ser surpreendido

por uma medida judicial que vai complicar por

bom tempo seu patrimônio 

Entre os irmãos, quem fica longe da fazenda não fica longe do seu direito, de
modo que o procurador precisa ser orientado para que não surjam problemas
em caso de desentendimento
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Lutero de Paiva Pereira
Advogado – Agronegócio

e contratos bancários
Maringá – Paraná
www.pbadv.com.br/

www.agroacademia.com.br 



U
ma queixa fre-
quente nos consultó-
rios médicos é falta
de ar (fadiga) aos es-

forços. Esse sintoma é particu-
larmente desafiador, uma vez
que uma mesma queixa pode
corresponder a doenças de ori-
gens muito diversas. Podem
originar sintoma tão desagra-
dável, como, por exemplo,
doenças pulmonares, cardía-
cas, obesidade, inatividade fí-
sica ou até ansiedade.

Dentro das causas cardioló-
gicas de falta de ar, chamada
na medicina de dispneia aos
esforços, o cardiologista Otávio
Mangili, de Maringá, destaca
a Insuficiência Cardíaca (IC). A
IC origina-se de uma incapaci-
dade do coração em bombear
sangue de forma adequada
para o corpo como um todo.
Popularmente, é conhecida
como coração dilatado e, em-
bora frequentemente ele es-
teja realmente aumentado,
isso nem  sempre acontece.
Ou seja, existe insuficiência
cardíaca com coração de ta-
manho normal, mas incapaz
de bombear sangue e oxigênio
na medida certa.

INCAPAZ - E por que a IC
leva à falta de ar especial-
mente aos esforços? Porque
nessa situação, segundo
Mangilli, o coração é mais
exigido, uma vez que a ne-
cessidade de sangue é maior
para que se possa desempe-
nhar o esforço físico. Então,
esse coração doente, que em
repouso pode até ser capaz de
suprir as necessidades, não
tem a performance necessá-
ria para dar conta dessa ne-
cessidade extra. “Lembro que
essa está longe de ser a única
causa de falta de ar aos esfor-
ços. Inatividade física e obe-
sidade são muito mais co-

muns num cenário onde as
exigências profissionais são
cada vez maiores e o estilo de
dieta se pauta cada vez mais
em fast-food e alimentos  al-
tamente calóricos”, afirma. 

IDOSOS - Dito isso, o que po-
de levar a falência do cora-
ção? A IC tem causas varia-
das, e pode acometer indiví-
duos de qualquer idade, em-
bora seja mais comum em
idosos. As principais causas
são sem dúvida a hiperten-
são arterial sem controle
adequado por muito tempo e
a falta de suprimento de san-
gue ao próprio músculo car-

díaco, a que a medicina dá o
nome de cardiopatia isquê-
mica. Por isso é tão impor-
tante controlar a pressão
arterial através de medicação
diária, rotineira. Lembro ao
leitor que hipertensão arte-
rial deve ser tratada todo dia
e não somente quando se
sente algo de diferente! Im-
portante também tratar o co-
lesterol e a diabetes, o que
muitas vezes requer medica-
ções complementares.

Quanto ao tratamento, ele
começa mesmo antes que a
falência do coração se instale.
Como já dito, é fundamental

tratar o risco cardiovascular
precocemente. E fica o alerta,
não espere ter sintomas para
ir ao médico. Eles aparecem
tardiamente, quando já se
perdeu um tempo precioso de
cuidados médicos.

E se surgiu dúvida quando
à possibilidade de insuficiên-
cia cardíaca, procure seu mé-
dico.

SERVIÇO – Confira a dicas
sobre como cuidar bem do
coração no site do especia-
lista Otávio Mangili –
www.otavioman-
gili.com.br  

ESPAÇO SAÚDE 
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O coração sofre com a inatividade física e a obesidade num cenário em que as exigências
profissionais são grandes e o estilo de dieta se pauta cada vez mais por ‘fast-food’ e alimentos
altamente calóricos, segundo explica o cardiologista Otávio Mangili, de Maringá

Falta de ar: será que 
é insuficiência cardíaca?

Segundo Mangili,
o tratamento começa
antes que a falência
do coração se instale:
“É fundamental tratar
o risco cardiovascular

precocemente”





Nos últimos anos,
como efeito das mu-
danças climáticas, o

verão tem atingido tempera-
turas acima da média, che-
gando mesmo a bater re-
cordes em algumas regiões
do planeta. Com isso, mes-
mo contando com maqui-
nários mais modernos, que
o protegem da ação dos
raios solares, o produtor
rural está sempre exposto à
insolação.  

Desde o ano passado, a Co-
camar e a cooperativa Uni-
med Maringá têm realizado
juntas uma iniciativa para
tentar conscientizar os pro-
dutores quanto aos riscos da
exposição demasiada aos
raios solares, visando a pre-
venir doenças como o câncer
da pele. 

Em eventos organizados
com a participação de asso-
ciados, tem sido feita, por
exemplo, a distribuição de
material informativo. “Procu-
ramos chamar a atenção

deles para esse tema, pois é
preciso que alguns cuidados
sejam tomados”, explica o
gerente de Cooperativismo e
Novos Negócios da Cocamar,
Nilton César Martins. 

PROTETOR - Resumida-
mente, o conteúdo das infor-
mações menciona que o
horário de maior perigo, em
especial durante os meses
quentes, é o das 11 às 16
horas. A prevenção consiste
do uso de protetor solar com
fator no mínimo 30, de-
vendo ser aplicado diaria-
mente no rosto, orelhas,
pescoço e costas das mãos,
renovando-se a aplicação do
produto de duas em duas
horas.

CHAPÉU, ÓCULOS E CAMI-
SETA - Mesmo utilizando
protetor solar, é recomendá-
vel ao agricultor não deixar
de lado o chapéu de abas lar-
gas, óculos escuros com pro-
teção UV (comprados em
óticas) e utilizar, durante o
trabalho, camiseta de algo-

dão (que não seja nem
branca e nem preta, pois a
branca reflete a radiação

solar em direção ao rosto de
quem usa e a preta absorve
o calor). 

ESPAÇO SAÚDE 
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Com as altas temperaturas no verão,
o produtor precisa ficar ainda mais
atento aos cuidados para prevenir
o câncer de pele

Proteja-se contra o câncer de pele 

O ideal é que, ao menos
uma vez por mês, o produ-
tor investigue o seu corpo
em busca de sinais, pintas
ou manchas. Caso observe
que essas manchas pos-
suam bordas irregulares,
aumentem de tamanho ou
mudem de cor, ele deve pro-
curar um dermatologista. 

A recomendação é ir ao mé-
dico uma vez por ano, para
que a pele seja examinada de
maneira mais detalhada. 

O tipo mais perigoso da
doença é o Melanoma. Con-
fira, abaixo, o alfabeto de
prevenção de câncer de
pele: 

• “A”, de assimetria: um
sinal que, quando dividido
ao meio, não parece o
mesmo de ambos os lados; 

• “B”, para borda: um
sinal com bordas que são
pouco definidas ou irregu-
lares;

• “C”, para cor: escureci-
mento e perda de cor ou
aparência de diferentes
cores como azul, vermelho,
branco, rosa, roxo ou cinza; 

• “D”, para diâmetro: um
sinal maior do que ¼ de
polegada (0,6 cm) de diâ-
metro; 

• “E”, para elevação: um
sinal que está elevado por
cima da pele e possui su-
perfície irregular. 

Outros sinais de alerta são
uma ferida que não cicatri-
za, vermelhidão ou nova in-
flação além da borda, co-
ceira, sensibilidade ou dor,
escamação, exsudação, san-
gramento, ou o aparecimen-
to de protuberância ou nó-
dulo, Para completar, a
orientação dos médicos é
que se o produtor possui
pele branca, cabelos e olhos
claros e tem casos de câncer
de pele na família, o cuidado
precisa ser redobrado. 

Examine as pintas, sinais ou manchas pelo corpo

Pessoas com o sis-
tema imunológico enfra-
quecido têm um risco
aumentado de câncer de
pele. Isso inclui as que
têm a leucemia ou lin-
foma, pacientes que
tomam medicamentos
que suprimem o sistema
imunológico.

Imunidade 
enfraquecida

O câncer de pele é
mais comum em pessoas

que têm antecedentes
familiares da doença
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Câncer de cólon e reto.
A falta de informação é que mata

S
egundo o INCA (Ins-
tituto Nacional do
Câncer) para o ano
de 2016, estima-se a

ocorrência de 34 mil casos
novos de câncer colorreal,
sendo ao menos 16 mil ho-
mens e 17 mil mulheres,
com a possibilidade de mais
de15 mil mortes. As regiões
Sul e Sudeste têm a maior
incidência de casos. 

Com exceção dos tumores
de pele não melanoma, é o
segundo mais frequente nas
mulheres, após o câncer de
mama, e o terceiro entre os
homens, ficando atrás dos
tumores de próstata e do
pulmão. Grande parte des-
ses tumores se inicia a par-
tir de pólipos, lesões benig-
nas que podem crescer na
parede interna do intestino
grosso. Uma maneira de
prevenir o aparecimento dos
tumores seria a detecção e a
remoção dos pólipos antes
de eles se tornarem malig-
nos.

SINTOMAS - Muitas pes-
soas podem ter câncer de
cólon e reto e não apresen-
tar sintomas, segundo alerta
Rubens de Oliveira Brito, ci-
rurgião geral e endoscopista
da Clínica Mgastro, locali-
zada em Maringá. Rubens
diz que, normalmente,
quando aparecem os sinto-
mas - dores abdominais e ao
evacuar, alteração do ritmo
intestinal, sangramento e
emagrecimento -, a doença
já está estabelecida e em es-
tágio bastante avançado.

PREVENIR - “Passar perio-
dicamente por um pro-
grama de rastreamento do
cólon e do reto, como pre-
venção, faz toda diferença”,
afirma o endoscopista, res-

saltando que muito mais do
que a gravidade do tipo de
câncer, o que mata é a falta
de informação. 

“Se identificado em seu es-
tádio inicial, na fase de pó-
lipo, há cura em 100% dos
casos, apenas com a reti-
rada do mesmo por um pro-
cedimento simples, via en-
doscópica, sendo necessá-
rio apenas o acompanha-
mento para o caso de sur-
girem novos pólipos”, acres-
centa Lourival Augusto Ces-
tari Junior, cirurgião on-
cológico da da mesma clí-
nica. 

Ele explica que o trata-
mento depende principal-
mente da localização e ex-
tensão do tumor; a cirurgia
é o tratamento inicial, reti-
rando-se a parte do intestino
afetada e os nódulos linfáti-
cos próximos a região. Em
seguida, pode ser realizada
quimioterapia, associada ou
não à radioterapia, para di-
minuir a possibilidade de re-
cidiva do tumor. Quando a
doença está espalhada, com
metástases para o fígado,
pulmão ou outros órgãos, as
chances de cura ficam redu-
zidas.

DESCONHECIMENTO - “Ao
contrário dos outros tipos de
câncer, como os de mama,
colo do útero e de próstata,
em que os exames preventi-
vos já se tornaram mais co-
muns, no caso do câncer de
cólon e de reto a maioria
das pessoas desconhece a
necessidade de prevenção”,
comentam os médicos, reco-
mendando que o rastrea-
mento seja incluído entre os
exames preventivos de ro-
tina. “O exame é indolor,
realizado com sedação”.

O câncer colorretal abrange tumores que ocorrem no intestino grosso (colon) e no reto. É tratável e, na
maioria das vezes, curável, ao ser detectado precocemente, quando ainda não se espalhou para outros órgãos

O câncer de cólon e de reto não começa de repente. Entre
a lesão inicial, um pólipo que se degenera, até a formação
do tumor maligno, segundo explica o médico Rubens de
Oliveira Brito, pode levar até 10 anos ou mais, com exceção
das lesões planas, que evoluem mais precocemente. Mas
ambos podem ser retirados, evitando o câncer e reduzindo
a mortalidade.

Quanto mais cedo o problema for identificado, maiores
as chances do paciente se restabelecer, ressalta o cirurgião
oncológico Lourival Augusto Cestari Junior. Mesmo se já
houver um tumor, mas em sua fase inicial, localizado, o
tratamento pode ser feito por via endoscópica, não inva-
siva, sem cirurgia, e as chances de cura são altas, diz. 

Se os tumores forem maiores, as intervenções são cirúr-
gicas com a retirada de toda a área acometida pelo pro-
blema. “Mas normalmente, quando os sintomas aparecem,
os tumores podem estar bem maiores e ser necessário tra-
tamentos complementares, como quimioterapia e radiote-
rapia”, lamenta.

• Mesmo as pessoas que não
têm histórico familiar nem qual-
quer fator de risco, o recomen-
dado é iniciar a prevenção por
volta dos 50 anos, diz o médico
Rubens de Oliveira Brito. Já no
caso de pessoas que têm paren-
tes que tiveram a doença, a pre-
venção deve iniciar aos 40 anos
ou 10 anos antes da idade que
tinha o parente mais jovem que
foi acometido pelo mal.

• Uma dieta rica em fibras,
composta de alimentos como
frutas, verduras, legumes, cere-
ais integrais, grãos e sementes,
além da prática de atividade fí-
sica regular, previne o câncer
colorretal. Deve-se evitar o con-
sumo de bebidas alcoólicas, de
carnes processadas e de quan-
tidades acima de 300 gramas
de carne vermelha cozida por
semana. 

A evolução da doença
Os médicos Rubens Brito e Lourival Cestari Júnior orientam sobre prevenção





A
s perspectivas para
o mercado imobiliá-
rio 2016/17 são as
melhores possíveis

e o fato de a região de Ma-
ringá ser um grande polo
agropecuário tem tudo a ver
com os números da economia
local. “Apesar do momento de-
licado político e econômico
que o país está passando, Ma-
ringá, em especial, tem mos-

trado ser uma cidade que se
vira bem e mostra que conse-
gue manter o mercado”, afir-
ma Rafael de Oliveira, es-
pecialista da empresa Arqimó-
veis, de Maringá. 

Ele comenta que é fato que
os valores dos imóveis não ti-
veram aumento nesse ano,
“mas também não caíram.
Existe uma estabilidade”. Para

Rafael, Maringá está em um
patamar diferente dos grandes
centros do País. “Nossa agricul-
tura é muito forte, isso traz
equilíbrio na economia. Para
2017, há uma expectativa na
volta da valorização dos imó-
veis. Estamos caminhando pa-
ra uma volta da confiança, em
como da estabilidade política e
econômica, o que leva a reto-
mada dos investimentos”, res-
salta.

SEGURANÇA - Fora as ten-
dências de mercado, o consul-
tor lembra que adquirir um
imóvel é sempre um grande
negócio e o mais seguro. “Por
mais que a economia passe
por altos e baixos, é o melhor
investimento, onde se soma a
valorização e a renda que es-
se imóvel pode dar”. 

Em Maringá existe muito
espaço para quem quer com-

prar, vender ou alugar, se-
gundo Rafael. “Há estudos
que comprovam que em mé-
dia 38% da população marin-
gaense ainda reside em imó-
vel alugado ou cedido. Isso
prova que o mercado de loca-
ção, venda, compra e constru-
ção de imóveis está bastante
ativo”, avalia. 

Sempre tem gente chegan-
do, se casando, se separando
e precisa de um imóvel. “A ci-
dade recebe muitos novos mo-
radores todos os anos, devido
ao nosso polo universitário. E
mais de 40% delas acabam
arrumando colocação profis-
sional e ficando em Maringá
definitivamente”, explica.

TODOS OS BOLSOS - Tanto a
demanda quanto a oferta são
bastante variadas e definir o
melhor negócio depende do
que cada pessoa ou família

procura, conforme explica o
consultor. “Existem imóveis
para todos os gostos e bolsos.
O que conta muito é a região
e para que fim esse imóvel vai
ser utilizado, se para moradia
ou para renda”, diz. 

OPÇÕES - Rafael orienta que
cada região tem suas necessi-
dades e características. Em um
bairro mais afastado do centro,
por exemplo, imóveis residen-
ciais seria uma melhor opção,
pois a tendência de procura é
maior em comparação a um
imóvel comercial. Já em regiões
onde há grande concentração
de estudantes, apartamentos
menores tendem a dar mais re-
torno, e assim por diante. “É
muito importante a assessoria
de um profissional da área imo-
biliária para dar esse suporte e
indicar a melhor opção para
cada perfil”, finaliza.

MERCADO IMOBILIÁRIO

32 Jorna l  de  Serv iço  Cocamar  |   Se tembro  2016

Expectativa de estabilidade política e econômica contribui para esse
cenário, mas região de Maringá tem sido diferenciada devido a
economia forte com o agronegócio, para quem deseja investir  

Imóveis tendem  
a valorizar em 2017

Em Maringá, 38%
da população reside
em imóvel alugado,

o que mantém o
segmento com

potencial para crescer 

“Por mais que a economia passe por
altos e baixos, é o melhor investimento,
onde se soma a valorização e a renda
que esse imóvel pode dar”
RAFAEL DE OLIVEIRA, especialista no ramo 





A
o longo dos últi-
mos quatro anos,
os produtores da
região de Cambé,

norte do Estado, aderiram
mais intensamente ao con-
sórcio milho e braquiária.
Eles identificaram os benefí-
cios dessa prática para a
melhoria do solo e, como
consequência, o aumento da
produtividade da cultura
subsequente, a soja. E isso
pode ser percebido pelo cres-
cimento da área. De 18 hec-
tares iniciais, em 2012, a
quantidade chegou a 3 mil
neste ano, sendo metade
apenas na região do Bratis-
lava, uma comunidade do
município.

Um dos primeiros a adotar
o consórcio foi o produtor
Roberto Schutz. “Iniciei com
o objetivo de melhorar a
qualidade do solo e deu
certo. Além de aumentar a
produtividade da soja, aju-
dou bastante no controle da
buva e do capim amargoso.
Economizei com veneno”, co-
menta Schutz. “No começo,
tive um pouco de dificuldade
para implantar, mas o pes-
soal da Cocamar deu todo o
apoio técnico e o negócio
andou.” Ele diz estar gos-
tando tanto da experiência

que só deixaria de lidar com
a braquiária “se a semente
ficar muito cara ou acabar”. 

ESTAÇÕES - Com o objetivo
de divulgar os benefícios
dessa prática, um dia de
campo foi promovido pela
Cocamar na propriedade de
Schutz, que fica no Bratis-
lava. Ao evento comparece-
ram 120 convidados, entre
agricultores, técnicos, repre-

sentantes de empresas e li-
deranças rurais. Divididos
em grupos, os participantes
passaram por três estações
relacionadas ao tema – con-
servação de solo, enraiza-
mento/compactação e sis-
tema de implantação. Cada
uma delas durou em média
45 minutos. 

A visita levou o produtor
Luiz Carlos Maquira, de 49

anos, a entender melhor o
consórcio. “Os benefícios são
maiores do que eu pensava.
A implantação não tem se-
gredo e é bem acessível”,
afirma ele, que é dono de 24
hectares em Cambé. “Pre-
tendo aderir a este sistema
no início do próximo ano. A
matéria orgânica deixada na
terra, pela braquiária, vai
melhorando a qualidade do
solo, protegendo”, completa.

PRÁTICA 
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Os benefícios foram apresentados aos produtores em um
dia de campo na comunidade Bratislava. POR CLEBER FRANÇA

Consórcio milho e braquiária
cresce na região de Cambé

Pelo segundo ano seguido,
Osvaldo Dante, 49 anos, pra-
tica o consórcio. Ele cultiva
quase 600 hectares nos mu-
nicípios de Cambé, Londrina
e Arapongas. “No primeiro
ano experimentei em 20 al-
queires. Como os resultados
foram muito bons, resolvi

adotar em 100% das áreas”,
comenta, explicando que a
braquiária inibe o desenvol-
vimento de ervas daninhas,
impede o processo erosivo,
mantém o solo úmido e pro-
move o intenso enraiza-
mento, que rompe
a compactação. 

Animado, produtor adotou
em 100% da sua área 

Além de aumentar a produtividade
da soja, ajudou bastante no controle
da buva e do capim amargoso.
Economizei com veneno”

ROBERTO SCHUTZ, produtor 

Prática começou a ser
incentivada, no município,

em 2012; produtores
que foram ao evento
aproveitaram para

tirar dúvidas
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SIMPLES - A implantação, segundo Dante, foi
bem mais simples que o esperado. Segundo

ele, não chegou a haver queda significativa de produti-
vidade do milho safrinha, mesmo concorrendo com a
braquiária. “O capim é semeado entre as linhas de milho
e isso não afetou tanto”, diz, acrescentando que é preciso
seguir as recomendações técnicas, para evitar improvi-
sos. 

O produtor Gildo Lizotti, 83 anos, de Cambé, também
participou. “No passado, plantar capim no meio do milho
seria algo impensável, mas os benefícios estão compro-
vados”, pontua, dizendo que a massa deixada pela forra-
geira ajuda a conservar a temperatura e a umidade da
terra. Lizotti ainda não faz o consórcio, mas garante que,
depois de ter conhecido melhor, vai “pensar com ca-
rinho”.

Schutz, à esquerda, foi um dos primeiros a aderir ao consórcio, enquanto Dante expandiu
a prática em todas as suas terras. Na foto abaixo, pesquisador da Embrapa, Henrique de

Biasi, mostra que o intenso enraizamento da braquiária ajuda a descompactar o solo

Além dos benefícios que traz para a agricultura,
a braquiária também está sendo incentivada no
município de Cambé com o objetivo de ajudar a
preservar a bacia do Ribeirão Cafezal, utilizada
pela companhia de saneamento, a Sanepar, para
captação da água consumida pela população.
“O plantio do capim auxilia na infiltração da água
da chuva, impedindo que os sedimentos escorram
para os rios, melhorando assim a qualidade da
água captada”, afirma o extensionista da Emater,
Alcides Bodnar. De acordo com o engenheiro
agrônomo da Cocamar, Marcos Zorzenon Alteia,
o consórcio milho e braquiária foi incentivado
pela cooperativa no município, pela primeira vez,
em 2012.

Uma das estações que mais chamou aten-
ção no dia de campo foi a conduzida pelo pes-
quisador da Embrapa, Henrique de Biasi.
Nela, observou-se que a que profundidade
das raízes do capim braquiária pode passar
de 1,5 metro. “O ponto chave deste evento foi
mostrar a importância de uma boa qualidade
física do solo. Com solo bem estruturado, há
maior infiltração de água”, explica o pesqui-
sador, salientando que as raízes do capim
braquiária funcionam como um escarificador
natural. “Em anos de estiagem, as lavouras
aguentam um pouco mais”. 

Raiz da braquiária 
chega a mais de 
1,5 m de profundidade





A
Agricultura de Pre-
cisão (AP) engloba
um conjunto de tec-
nologias que utili-

zam instrumentos e equipa-
mentos sofisticados que po-
dem trazer retorno ao produ-
tor rural, por meio da redução
de custos e desperdícios, do
aumento de produtividade e
rentabilidade, além de melhor
preservar o meio ambiente.

Ainda adotada por poucos
agricultores e pecuaristas, es-
sas técnicas são relativamente
recentes. Até o momento os
procedimentos de calagem,

adubação e pulverização re-
presentam cerca de 70% do
uso da AP em propriedades
rurais no Brasil, segundo es-
tima o engenheiro agrônomo

Alberto Bernardi, pesquisador
da Embrapa Pecuária Sudeste
(São Carlos, SP) e vice-coorde-
nador da Rede de Agricultura
de Precisão. 

VANTAGENS - No caso da
adubação, ficam evidentes as
diferenças e as vantagens
quando se utiliza a agricultura
de precisão, comparando com
a adubação convencional. Com
a AP, a máquina
adubadeira está

Os agricultores que adotam ou estão se iniciando com
essas novas técnicas, são, na sua maioria, jovens, com
nível de renda e educacional mais elevado e que plantam
principalmente soja e milho. POR JORGE RETI,
ESPECIAL PARA O JORNAL COCAMAR

ESPECIAL
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Calagem, adubação e
pulverização representam
70% da Agricultura 
de Precisão no Brasil 

No caso da adubação, as dosagens (NPK) mudam à medida
que a máquina anda pelos diferentes tipos de solo. O motor
hidráulico aciona o dosador e regula o volume a ser colocado. 

Erros comuns,
que podem causar

desperdícios e outros
problemas, são

minimizados quando
se usa AP. Abaixo, o
pesquisador Alberto

Bernardi, da Embrapa
Pecuária Sudeste



equipada aos ins-
trumentos da cha-

mada eletrônica embarcada,
basicamente computador, GPS
e mapas de aplicação. Com
isso, os volumes do fertilizante
variam nas diferentes parcelas
e áreas, de acordo com as ne-
cessidades específicas de cada
uma. Ou seja, as dosagens
(NPK) mudam à medida que a
máquina anda pelos diferentes
tipos de solo. O motor hidráu-
lico aciona o dosador e regula
o volume a ser colocado. 

Mas a adubação por preci-
são não aplica formulações di-

versas de NPK, a distinção
por áreas fica nos diferentes
volumes da mesma formula-
ção, o que já dá uma enorme
melhoria em relação à aduba-
ção convencional. Nesta últi-
ma, é necessário retirar amos-
tras de solo em diversos pon-
tos da área a ser calcareada e
adubada. Cada uma dessas
amostras vai exigir determi-
nada fórmula de NPK e o pro-
dutor faz uma média des-
ses números, aplicando a
mesma fórmula em toda essa
superfície. 

NEM MAIS, NEM MENOS -

Isso significa que na aduba-
ção convencional pode faltar
fertilizante em algumas parce-
las e haver aplicação exces-
siva em outras. Ambas as
situações prejudicam a produ-
tividade e a rentabilidade. O
excesso leva ao desperdício de
adubo e a uma maior poluição
do solo e possivelmente da
água dos lençóis freáticos.
Além daqueles casos em que
a adubação é feita com a má-
quina em velocidade errada,
aplicando fertilizante a mais
ou a menos. Esses erros são
minimizados quando se uti-
liza a Agricultura de Precisão.

Existe um mito de que a
AP é acessível a poucos, é
cara e que sempre inclui
equipamentos de alta sofisti-
cação, o que não corresponde
à realidade, pois há diferen-
tes estágios e equipamentos
para aderir a essa novidade,
segundo afirma o engenhei-
ro mecânico Ricardo Inama-
su, pesquisador da Embrapa
Instrumentação (São Carlos,
SP) e coordenador da Rede
de Agricultura de Precisão.
“O produtor deve analisar se
ele realmente precisa adotar
a AP. E caso adira a esse
novo sistema tecnológico e
de gestão, é fundamental as-
sumir nova postura geren-
cial de planejamento e pro-
ceder ao rigoroso cumpri-
mento das normas e reco-
mendações técnicas”, ponde-
ra Inamasu.

MÃO DE OBRA - Ele adverte
ainda que não adianta com-
prar os equipamentos e de-

pois não saber utilizá-los. E
para isso é preciso assistên-
cia de técnicos especializados
e bem qualificados, que ain-
da são poucos. A falta desse
tipo de mão de obra é um dos
problemas do setor. Ricardo
Inamasu faz uma compara-
ção: “assim como o bom jor-
nalista não se faz somente
com um bom computador, o
bom agricultor não se faz
apenas comprando bons
equipamentos”.

O vice-coordenador da Re-

de de Agricultura de Preci-
são, Alberto Bernardi, adian-
ta que, além da pesquisa,
também está sendo prepa-
rada mão de obra. O Senar
(Serviço Nacional de Apren-
dizagem Rural) patrocinou
cursos e treinamentos em di-
versos Estados, com moni-
tores treinados na Embra-
pa Pecuária Sudeste, por
meio de instrutores de vários
centros de pesquisa da em-
presa.

DRONES - Em geral a AP é

adequada para os grandes
produtores e também pode
ser adotada por pequenos, de-
pendendo do caso. É necessá-
rio analisar cada situação
separadamente. “De agora
em diante essas novas tecno-
logias poderão ser assimila-
das mais facilmente e da-
remos mais atenção à exten-
são rural, embora a pesquisa
continue prioritária. Os VANT
(veículos aéreos não tripula-
dos ou drones) serão usados
com mais frequência”, pon-
dera Inamasu.

Não há dados sobre quan-
tos produtores utilizam a Agri-
cultura de Precisão, explica
Alberto Bernardi. Mas a Rede
aplicou questionários junto
aos participantes de alguns
cursos feitos, em vários Esta-
dos. Esse levantamento mos-
tra que os agricultores que
adotam ou estão se iniciando
com essas novas técnicas, são,
na sua maioria, jovens, com
nível de renda e educacional
mais elevado e que plantam
principalmente so-
ja e milho.
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1,5
bilhão de hectares, em todo o planeta,
foram degradados desde 1990, em todo
o planeta, devido a práticas errôneas de
produção agrícola, segundo o livro
“Agricultura de Precisão, Resultados
de um Novo Olhar”, da Embrapa  

Ao aderir, produtor deve assumir nova
postura gerencial de planejamento

Inamasu: “assim como
o bom jornalista não

se faz somente com um
bom computador, o bom

agricultor não se faz
apenas comprando bons

equipamentos”



Outra pesquisa que utiliza
equipamentos da Agricultura
de Precisão ou da Zootecnia
de Precisão, iniciada em 2014,
tem como meta medir a inges-
tão de alimento em bovinos
confinados nos quatro meses
de terminação. Esses animais
também estão sendo utiliza-
dos em uma pesquisa mais
ampla, envolvendo vários cen-
tros da Embrapa e outras ins-
tituições, que está medindo e
analisando as emissões de
metano por bovinos.

O cocho eletrônico, feito com
aço inoxidável e plástico, apre-
senta inúmeras vantagens. O
biólogo e engenheiro agro-
nômo Alexandre Berndt, pes-
quisador e chefe de Pesquisa
da Embrapa Pecuária Sudes-
te, informa que a mensuração
da ingestão do alimento é feita
por meio de chip instalado na
orelha do animal, que trans-
mite os dados a equipamentos
que fazem os cálculos automa-
ticamente. 

SIMPLIFICOU - O cocho eletrô-
nico permite que vários bovi-

nos utilizem o mesmo local,
sem necessidade de apartar
um animal por baia, como se
faz no levantamento conven-
cional e manual, que até agora
era a única maneira de medir
o volume ingerido por cada
animal. Como era praxe, colo-
cava-se o alimento medido no
cocho e no final do dia reco-
lhia-se a sobra que era pe-
sada, calculando-se, assim,  a
diferença e portanto o volume
ingerido. Agora, o chip na
orelha permite a comunicação
com o cocho eletrônico que
mede a ingestão de cada ani-
mal. Isto possibilita a presença
de vários bovinos na baia,
mantendo-se o hábito gregário
desses animais. No sistema
tradicional, ao contrário, ficava
um bovino em cada baia, para
o controle alimentar.

O antigo sistema manual
exigia, para medir a alimen-
tação nas baias e cochos da
Embrapa Pecuária Sudeste,
seis empregados. Agora,
com o cocho eletrônico, tudo
pode ser feito por apenas um
funcionário.
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ESPECIAL

Cocho eletrônico mede ingestão
de alimento em bovinos confinados

Na chamada Zootecnia de
Precisão - a Embrapa iniciou,
em 2014, pesquisa visando
conhecer o consumo de água
na pecuária de corte e lei-
teira, bem como maneiras de
reduzir esse consumo, tra-
balho coordenado pelo zootec-
nista Julio Palhares, pesqui-
sador da Embrapa Pecuária
Sudeste. O trabalho é inédito
no Brasil e permitirá levantar
o número de litros de água
necessário para a produção
de carne e de leite bovinos.

O consumo de água envol-
ve não apenas o que o gado
bebe, mas também a água
utilizada na irrigação (de pas-
tagens e em culturas como
milho e outras, quando estas
fazem parte da dieta dos bo-

vinos), limpeza de sala de or-
denha, tanque resfriador etc.
Esta parte está sendo anali-
sada nas dependências da
Embrapa Pecuária Sudeste.
Participam também do tra-
balho o Frigorífico Marfrig
(unidades de Promissão, SP
e Tangará da Serra, MT) e a
Letti Agrindus (Descalvado,
SP), produtora de leite e deri-
vados. Nessas agroindústrias
são coletados e analisados os
dados do consumo de água
na etapa industrial, comple-
mentando assim o estudo da
cadeia também fora da por-
teira, a chamada “pegada hí-
drica”. Falta a etapa do varejo
- açougues, padarias, super-
mercados - que poderá ser
feita mais tarde, embora Pa-
lhares pondere que esta

parte representa pouco na ca-
deia completa. 

NÚMEROS - Para as condi-
ções brasileiras serão os pri-
meiros dados. Existem al-
guns números a partir de mé-
dias de várias regiões do
mundo, que trazem 15.500 li-
tros por quilo de carne bo-
vina. A metodologia para a
pegada hídrica na pecuária
foi iniciada na Holanda, na
Universidade de Twente. Para

a carne suína, a pegada hí-
drica é de 5.988 litros por kg.
Para um kg de leite são ne-
cessários 1.020 litros de água.
Os autores do método sempre
reforçam que os valores obti-
dos não devem ser compara-
dos, pois a água tem um forte
componente local. Portanto
esses números de médias
mundiais não podem ser uti-
lizados no caso do Brasil. Será
necessário esperar os resulta-
dos da pesquisa da Embrapa.

Entre os equipamentos da
Zootecnia de Precisão usa-
dos, destacam-se o bebedouro
automático, fabricado no Bra-
sil, que mede o consumo in-
dividual de água. Nos bebe-
douros convencionais foram
instalados hidrômetros que

captam o consumo conjunto
dos animais. Esses equipa-
mentos, segundo Julio Palha-
res, começam a ser utilizados
em algumas fazendas comer-
ciais, porque há produtores
preocupados em reduzir o
consumo de água, pois a le-
gislação brasileira, como em
outros países, prevê a co-
brança do precioso líquido
em um futuro pró-
ximo.

Controle e menos uso de água 

Julio Palhares:
pegada hídrica  

O biólogo e engenheiro agronômo Alexandre Berndt, com o
novo cocho: simplificação, mais objetividade e economia 

15,5
mil litros de água
seriam necessários
para produzir 1kg
de carne bovina 





O
agronegócio não fica nada a dever a outros setores
da economia, em termos de disponibilidade de in-
ovações tecnológicas, no estado da arte. Quem
acompanha o setor nas últimas quatro décadas per-

cebe a diferença abismal entre a agricultura de matraca e
da enxada, comparada às colhedoras e drones que hoje
estão disponíveis. 

A enorme evolução lastreada em inovações tecnológicas
na biologia modificou a amplitude e a qualidade das varie-
dades disponíveis; as modernas máquinas, semeadoras ou
colhedoras, são altamente eficientes; os defensivos abran-
gem uma enorme gama de alvos, com maior eficiência e
menores impactos não desejados. 

Se estamos deslumbrados com os avanços da Engenharia
Genética ou da Engenharia Mecânica, devemos nos preparar
para uma nova onda de inovações que deve aportar nos
campos, já na próxima década. 

As novas ferramentas biotecnológicas vão apressar
a criação de variedades transgênicas, com diversi-
dade de características muito maiores do que hoje.

Na conjunção entre melhoramento genético e fitossa-
nitário, estarão as principais inovações. Seja por mel-
horamento clássico, ou por biotecnologia, o aporte de

conhecimentos que aflorarão de um campo de estudos emer-
gente terá o condão de criar uma espécie de novo ambiente
produtivo. 

Atenção especial deve ser conferida à ecologia quí-
mica, um ramo recente da Ciência, que envolve prin-
cipalmente Química, Biologia e Biotecnologia. Os

cientistas a ela dedicados estudam as causas e as conse-
quências da interação entre os organismos vivos, como a
sua distribuição, abundância, diversidade, desenvolvimento,
reprodução, adaptação ao ambiente e capacidade competi-
tiva. 

Essas alterações são complexas, comandadas por
substâncias químicas, voláteis ou não, e incluem pro-
cessos antagônicos, sinérgicos, mutualismo, preda-

ção, parasitismo, defesa, adaptação, entre outros. 

Algumas inovações da ecologia química já chegaram
ao campo, como é o caso dos feromônios, substâncias
que os insetos utilizam para comunicação, e que

podem servir como sinais de alarme, agregação, dispersão
ou ainda associados ao processo reprodutivo. 

o avanço das descobertas na área prenuncia que o
agricultor poderá ser muito beneficiado no futuro, es-
pecialmente nas ações de controle de pragas. Por

exemplo, algumas plantas rotineiramente produzem subs-
tâncias que as protegem do ataque de pragas – sejam elas
fungos, vírus, bactérias, nematoides ou insetos. 

As plantas também podem reagir ao ataque, produ-
zindo substâncias que são nocivas às pragas. Bingo:
está aí um inseticida, um nematicida ou um fungi-
cida natural, que tanto pode ser produzido em larga

escala e aplicado à semelhança dos defensivos tradicionais,
quanto pode embasar um programa de melhoramento em
que novas variedades terão sua capacidade de defesa au-
mentada, para defender-se adequadamente das pragas que
as atacam. 

O assunto não se esgota na relação entre plantas e
pragas, vai muito além. Existem inúmeros serviços
ambientais que envolvem organismos como bacté-

rias, fungos ou insetos, e que também são mediados por
substâncias químicas. É o caso da polinização, da fixação
biológica, do nitrogênio, da biodisponibilidade de nutrientes
no solo, entre outros. 

Entender com exatidão como acontecem esses processos,
e quais as substâncias químicas envolvidas, significará tor-
nar os serviços ambientais mais acessíveis ao produtor, a
lógica da nova onda de inovações tecnológicas do agrone-
gócio.  

(*) O autor é engenheiro agrônomo e membro do Conselho
Editorial da revista Agro DBO. Artigo extraído na edição de
agosto/2016, daquela publicação  
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Uma nova onda de inovações
As ciências biológicas são boas surpresas para nós, especialmente no campo
da ecologia química e do controle biológico. POR DÉCIO LUIZ GAZZONI* 

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
As plantas
podem reagir
ao ataque,
produzindo
substâncias
que são
nocivas
às pragas  





D
o cafezal em meio à
mata, passando pelo
algodão e chegando
até a soja. Para o coo-

perado Lucindo Vendramini,
de Bela Vista do Paraíso, nor-
te do Paraná, o marco de sua
história foi a compra da pri-
meira colheitadeira, em 1978,
tendo como sócio o cunhado
Florentino Salomão. Foi o que
os ajudaram a ir em frente. E
pensar que ele quase teve que
devolver a máquina. 

O sogro de Lucindo já com-
prara uma colheitadeira, mas,
receoso, dizia aos familiares
que não fizessem loucura.
Não gostava de ficar devendo
e temia que a família passasse
por dificuldades. Por isso, Flo-
rentino e Lucindo acabaram
negociando a máquina às es-
condidas e, quando ele soube,
já não havia como voltar atrás. 

DEU CERTO - Lucindo plan-
tava 13 alqueires de soja e o
cunhado, 40. Com tempo de
sobra, passaram a prestar ser-
viços para terceiros, utilizando
o dinheiro recebido para pa-
gar a prestação no banco e até
para cobrir despesas de cus-

teio. Segundo o produtor, a co-
lheitadeira comprada na sur-
dina, foi uma bênção. “Ela é
que nos possibilitou investir
na compra de terras e a cres-
cer na atividade”.

Os dois sócios também com-
praram trator e os implemen-
tos necessários para executar
as operações, empregando-os,
igualmente, para prestar ser-

viços. “Chegou a um ponto que
a gente trabalhava mais para
os outros do que para nós
mesmos”, afirma Lucindo.
Atualmente ele possui 118 al-
queires, dos quais cultiva 92
com soja e milho. Há três al-
queires com pasto, e o res-
tante é mata.

A FAMÍLIA – O produtor ca-
sou-se com Maria Aparecida,

que sempre o ajudou em tudo
no sítio. O casal tem cinco fi-
lhos: Ângela, Célia, Paulo Ne-
to, Claudineia e Luciana. O
fi-lho, além de trabalhar com
o pai, já tem as suas próprias
terras – 22 alqueires – e ar-
renda outros 70.

Dos oito netos de Lucindo,
Paulo Lucindo Vendramini, fi-
lho de Paulo Neto, é o que tem

demonstrado interesse pela
atividade rural, cursando
agronomia. Ao contrário do
pai, ele foi criado longe do
campo por conta de um aci-
dente ocorrido quando crian-
ça. Não foi nada muito grave,
mas a família preferiu evitar
que os filhos pequenos fossem
levados à propriedade. Mes-
mo assim, Paulo Lucindo não
negou o sangue. 

Cultivando grãos e 
prestando serviços, a 
receita da prosperidade
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FAMÍLIA DO CAMPO

Desde 1950 em Bela Vista do Paraíso, os Vendramini investiram no café e em outros negócios,
mas o sucesso mesmo se deu quando eles decidiram apostar na mecanização. POR MARLY AIRES 

A família reunida: muito trabalho para superar os desafios 

Lucindo Vendramini che-
gou a Bela Vista do Paraí-
so em 1950, aos seis anos,
trazido pelos pais Paulo e
Leonora. Sua família havia
vendido 10 alqueires em
Lucélia (SP) para comprar
41 com seis alqueires de
mata derrubados, 11 mil
pés de café e duas casas
prontas. 

“Levamos quase um dia
inteiro de viagem na es-
trada de chão até o Pa-
raná. Hoje são duas horas
e meia de viagem”, diz o
produtor. Na época, cruza-
ram o Paranapanema de
balsa. Em 1952, os Ven-
dramini já haviam derru-
bado toda a mata e plan-
tado café. 

O PATRIMÔNIO - Na Água
do Indiana, onde ficava o
sítio, o pai incentivou e
construiu a primeira es-
cola, em 1951, ao lado de
outros produtores. Eram 70
alunos distribuídos nos tur-
nos da manhã e da tarde,
do 1º ao 4º ano. Um só pro-
fessor se dividia e
repartia o quadro

A chegada ao Paraná 

Chegou a um ponto que a gente
trabalhava mais para os outros
do que para nós mesmos”

LUCINDO VENDRAMINI
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negro entre qua-
tro turmas, que

estudavam juntas. Dois
anos depois, já eram 140
alunos. Então, a prefeitura
assumiu e ampliou a estru-
tura. 

O crescimento do número
de moradores acabou origi-
nando o Patrimônio de In-
diana, que chegou a ter três
vendas bem estocadas,
uma farmácia, uma barbe-
aria e vários botecos. “Hoje

não existe mais nada. Até a
igrejinha foi desmancha-
da”, lamenta Lucindo.

Do que era um mar de
café na década de 1950, em
1966 não restava quase
nada. O algodão já tomava
conta. Em 1970, a popula-
ção de Bela Vista do Para-
íso chegou a ser de 35 mil
habitantes, a maior parte
na área rural. Hoje são 17
mil e a maioria vive na ci-
dade.

Por conta das geadas que
se sucediam todos os anos,
os porcenteiros que ajuda-
vam a tocar o café foram
desanimando e indo em-
bora, ainda na década de
1960. Em 1966, após se
casar, Lucindo pegou 3 mil
pés de café do pai para
tocar. Mas viu que, só com
isso, não conseguiria sobre-
viver. Em 1968, decidiu
arrancar tudo e plantar al-
godão, exemplo seguido
pelo pai em 1970, que se
mudou para Moreira Salles,
deixando Lucindo e dois
cunhados conduzindo a pro-
priedade (13 alqueires para
cada um), pela qual paga-
vam renda. Na época, o al-
godão dava dinheiro. Em

1971, Lucindo comprou seus
primeiros cinco alqueires
na região, com pagamento
em três anos.

NOITES SEM SONO -
Preocupado se iria contar
com o dinheiro para pagar,
ele acordava de madrugada
fazendo contas. E prometeu
para si mesmo: nunca mais
compraria terras sem ter os
recursos em mãos. Mas
quando aparecia um bom
negócio, mudava de ideia.
Como da vez em que o vi-
zinho colocou o sítio à
venda. A esposa lembra
que, ao ser informada, ficou
em dúvida se contava para
o marido. Ela sabia do seu
interesse, mas via o deses-

pero na hora de pagar. Mas
acabou falando e Lucindo,
como sempre, esqueceu a
promessa.  Perdeu muitas
noites de sono, mas conse-
guir pagar tudo. E assim foi
crescendo.

Mais tarde, de olho na
nova cultura que despon-
tava na região, em 1974 ele
começou a cultivar
soja, arrendando
mais 

oito alqueires e produzindo a
média de 90 sacas por al-
queire. Na época, já havia
mercado para os grãos, em-
bora a comercialização fosse
ainda incipiente. O que real-
mente dava dinheiro era o
trigo. “A gente colhia

bem, umas 80 sacas por al-
queire e vendia fácil. O preço
mínimo pago pelo governo
federal, que comprava toda
a produção, era muito bom.
Trigo era garanti-
do”, afirma. 

Do Café para o algodão e a soja

Lucindo tinha um irmão, Alcides, e
quatro irmãs. Alcides sempre foi fran-
zino e de saúde debilitada. 

Pouco tempo depois de a família che-
gar à região, numa madrugada chu-
vosa, o menino começou a passar mal,
sofrendo de apendicite aguda. No des-
espero, o pai correu até um dos vizi-
nhos, que recusou-se a colocar a
carroça e o cavalo na escuridão, de-

baixo de chuva. Até a cidade eram 12
km de estrada no meio da mata, co-
berta de lama.

Ainda bem que um outro vizinho
atendeu prontamente. Após a cirurgia,
ficou se recuperando na cidade e mes-
mo depois de melhorar, foi ficando.
Passou a trabalhar numa farmácia, aos
11 anos, tornando-se um prático, en-
quanto estudava.

No escuro, no meio da mata

Ao lado, a primeira colheitadeira, adquirida
em 1978; e o casal Lucindo e Maria Aparecida 
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HISTÓRIA

Desde pequeno, Paulo Ne-
to cultivou apreço pelo tra-
balho do agricultor. Aos 12
anos, ele já ajudava o pai
Lucindo Vendranini em to-
das as tarefas no sítio, mas
este não o deixava mexer
na colheitadeira. Vivia pe-
dindo: “Pai, deixa eu colher”,
mas com medo, o produtor
não autorizava. Um dia,
quando estava cheio de ser-
viço e o filho trouxe o al-
moço, só parou rapidamente
para almoçar, sem desligar
a máquina. 

Quando se deu conta, o
menino já estava saindo
com a colheitadeira. Embora
preocupado, o pai acabou ce-
dendo e Paulo colheu direi-
tinho, passando, então, a
ajudá-lo na colheita.

Hoje é Paulo que não o
deixa tocar na colheitadeira,

“toda moderna e cheia de
botões”, comenta Lucindo.
Com gosto pela máquina,
ele atravessa a noite co-
lhendo tranquilamente. Em
contrapartida, o território de
Lucindo é o caminhão. Esse
ninguém toca. Só ele faz o
transporte da soja até a Co-
camar, puxando a safra da
família. 

Tanto que ele foi o primei-
ro produtor de Bela Vista do
Paraíso a descarregar milho
na nova unidade, no dia 12
de julho. Também era de
sua propriedade os dois al-
queires adquiridos pela Co-
camar para construir a
unidade na estrada Bela
Vista-Florestópolis (PR 537
km 8).

Lucindo diz que as colhei-
tadeiras de antigamente
nem se comparam com as

de hoje. A SLC 1000, a pri-
meira que compraram em
1978, colhia de 400 a 500
sacas por dia, quando não
quebrava em algum toco ou
pedra. O piloto ia ao sabor
do vento e da poeira e a má-
quina era toda acionada ma-
nualmente, tanto que para

agilizar o serviço, vivia co-
lhendo com o cano de des-
carga já posicionado. “Nas
máquinas modernas, é só
apertar botões, tem cabine
fechada, ar condicionado e
até lugar para o ‘sapo’, co-
lhendo mais de duas mil
sacas por dia”, afirma.

Da admiração pela 
colheitadeira, surgiu
um produtor dedicado 

Por conta da iluminação
precária, a base de lampa-
rina ou da própria lua, a
imaginação de adultos e
crianças era fértil. Nas con-
versas familiares ou entre
vizinhos, nas reuniões no-
turnas, a diversão prefe-
rida – para horror dos pe-
quenos - era contar histó-
rias de assombração. A
criançada, e Lucindo junto,
ficavam pelos cantos, ou-
vindo. “Voltava para casa
arrepiado e qualquer coisa
pelo caminho podia se
transformar num monstro.
A gente enxerga o que não
tem. Hoje só se anda com
o farol aceso e luz para
todo lado, clareando tudo.
Não foi a assombração que
acabou. A claridade é que
não deixa espaço para a

imaginação”, comenta o
produtor. 

Certa vez, na casa da tia,
já estava escurecendo
quando ela disse a Lucindo
para ir embora, senão o pai
teria que ir buscá-lo. Já com
13 anos, afirmou: “não tem
problema. Agora já sou ho-
mem. Vou sozinho embo-
ra”. Era a primeira vez que
voltaria no escuro para
casa e chegou a se arrepen-
der de não ter escutado a
tia.

CORAGEM - No meio do ca-
minho, ao longe, avistou
algo na beira da estrada,
mas não conseguia distin-
guir. Parecia ser gente e até
se mexia. Gritava: “quem
está aí?”, sem ouvir res-

posta. Voltar estava fora de
questão: não queria ouvir a
tia fazendo chacota, “não
falei para você?”. Como
tinha que passar por ali,
juntou toda coragem e foi
cercando pelo meio da plan-
tação até chegar perto. Para
seu alívio, era apenas um
toco seco e disforme.

Lucindo conta que tinha
um amigo que não acredi-
tava em assombração e vi-
via dizendo: “pode vir, que
nós vamos rolar no braço”.
Certa vez quando vinha
passando de noite pela ma-
ta da Cascata, que tinha
fama de ser assombrada, o
cavalo refugou, não que-

rendo ir em frente. Sem
medo, o amigo de Lucindo
tentava controlar o cavalo,
que acabou se enfiando em
uma clareira. Foi aí que ele
viu passando um boi fu-
gido. Mais tarde, chegou à
cidade se gabando: “não
falei que não existe assom-
bração?”.

As arrepiantes histórias 
de assombração

Quando a noite cai, enxerga-se, no escuro, até o que não existe

Lucindo, Paulo Neto
e familiares: toda a
safra é levada para

a Cocamar





N
ascido em Ma-
ringá, há 64 anos,
João Joveniano
Cardoso é um dos

mais talentosos artesãos de
Maringá. Ao completar três
décadas de vida, resolveu
dar vazão à arte que lhe é
tão natural e começou a pro-
duzir esculturas de vários ta-
manhos e surpreendentes
réplicas, em miniatura, de fo-
gões a lenha, ferramentas
agrícolas, outros objetos uti-
lizados por agricultores e
também o interior de ran-
chos com as tralhas comuns
entre os primeiros morado-
res da região. 

A técnica apurada faz de
Cardoso, como é conhecido,
um artista diferenciado, de-
talhista e apegado à perfei-
ção, capaz de transformar
madeiras velhas e ferragens
em ornamentos dignos de
serem admirados e colecio-
nados. 

Autodidata, sabe misturar
tintas e substâncias para
produzir o efeito do fogo e da
lenha em brasa e conhece os
segredos do manuseio de
arames e resíduos de ferro
que o fazem elaborar está-
tuas. Com uma delas, por
exemplo, o poder público da

cidade homenageia, na Vila
Olímpica, o ex-maratonista
Vanderlei Cordeiro de Lima. 

Cardoso leva sua coletâ-
nea a praticamente todas as

mostras de artesanato da ci-
dade, comercializando as pe-
ças a valores módicos, que
vão se espalhando pela re-
gião, o Brasil e, claro, pelo
mundo afora. 

O autodidata Cardoso, como é mais
conhecido, é um artesão versátil e
respeitado pela qualidade de sua
vasta produção

Agroalmanaque                            
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Apegado
à perfeição 

Aos 64 anos, Cardoso
continua produzindo
intensamente. Entre

as suas marcas, o fogão
à lenha, réplica que

elabora em miniatura,
e as estátuas em
que utiliza, como
matérias-primas,

arames e ferragens















Fruto de parceria, entre ou-
tras empresas, com a Ford
Center, a Cocamar está pro-
movendo o projeto “Chefs do
Campo Cocamar e Bayer”, já
em sua fase semifinal. São
25 produtoras que inscreve-
ram seus pratos, foram sele-
cionadas entre 172 partici-

pantes e estão agora conco-
rrendo a um final de sema-
na, de 11 a 13 de novembro,
no Mabu Thermas Grande
Resort, em Foz do Iguaçu,
que vai ser o prêmio máximo
para cinco finalistas.

O projeto está utilizando
uma Ford Ranger de última
geração, com a qual visita as
regiões e as produtoras semi-
finalistas. 

De acordo com a Ford Cen-
ter, todas as versões na nova
Ford Ranger contam com o
Controle Eletrônico de Estabi-
lidade e Tração, o Advance
Trac. É a tecnologia a serviço
da segurança: o sistema man-
tém o veículo sob controle em
manobras bruscas, até mesmo
em situações imprevistas, re-
duzindo o risco de acidentes. 

VEÍCULOS 

A caminhonete oficial
do “Chefs do Campo”
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Acima, detalhe frontal
da nova Ford Ranger
e, na foto ao lado,
a caminhonete com
participantes de
núcleos femininos
após reunião no
município de
Terra Boa   
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CLIMA

A
safra de verão
2016/17 será de ex-
tremos quanto a
temperatura e a oco-

rrência de chuvas, um cenário
típico quando há predominân-
cia do fenômeno climático La
Niña, geralmente com chuvas
abaixo da média e mal distri-
buídas. Diante desse quadro,
não será novidade se, mais
uma vez, o clima afetar a pro-
dução agrícola na região.
Quem faz o prognóstico é o es-
pecialista do Instituto Nacio-
nal de Meteorologia, do Minis-
tério da Agricultura (Inmet/
Mapa), Luiz Renato Lazinski,
que participou de seminário
promovido no dia 19 de setem-
bro, em Maringá.

O meteorologista foi inci-
sivo: “Não esperem períodos
de chuvas regulares. É uma
safra de risco, ao contrário do
Centro-Oeste e Nordeste, onde
a tendência é de chuvas mais
intensas”. 

SERÁ LONGO - Lazinski disse
que, diferente do que alguns
técnicos afirmaram há algu-
mas semanas, o La Niña che-
gou sim e deve permanecer
pelo menos até o final da safra
de verão, com potencial para
influenciar ainda parte das
culturas de inverno. Só de-
pois, poderá vir um período de

neutralidade. “O clima deve
ser parecido com o das safras
2007/08 e 2011/12, os dois úl-
timos em que ocorreu o fenô-
meno.”

O La Niña foi antecedido
pelo El Niño, que teve seu
ponto alto em janeiro deste
ano, mês marcado por muitas
chuvas. Segundo Lazinski, o
La Niña começou a configu-
rar-se entre abril e maio. “Até
março choveu relativamente
bem, mas em abril, a chuva
se concentrou nos primeiros
dias do mês e não houve mais
precipitações”.

MÁ DISTRIBUIÇÃO - Além
de registrar volumes de
chuva um pouco abaixo da
média no Centro-Sul do Bra-
sil, o La Niña poderá ser
marcado, também, pela oco-
rrência de períodos curtos
com muitas chuvas, segui-
dos de outros, mais longos,
sem umidade. “O problema
não é a quantidade de chuva,
mas a sua distribuição den-
tro do mês e na região. Serão
chuvas irregulares e mal

distribuídas. Vai ter produtor
produzindo bem e outro
não”, comentou.

De um modo geral, con-
forme Lazinski, as previsões
são de chuvas praticamente
dentro da normalidade em
outubro e novembro. No
mês de dezembro, as preci-
pitações diminuem, voltam
em janeiro e devem ficar li-
geiramente acima da média
em fevereiro. 

La Niña é um fenômeno
natural que, oposto ao
El Niño, consiste na

diminuição da temperatura
da superfície das águas

do Oceano Pacífico
Tropical Central e
Oriental, gera uma
série de mudanças
significativas nos

padrões de precipitação
e temperatura ao redor

da Terra 

Prognóstico recente do especialista Luiz Renato Lazinski, do Inmet/Mapa, baseia-se na
predominância do fenômeno climático La Niña, que pode trazer problemas para a safra 2016/17 

Verão com chuvas
irregulares e mal distribuídas

O clima deve ser parecido
com o das safras 2007/08
e 2011/12, os dois últimos
em que ocorreu o fenômeno”

“Poderemos ter de um a dois veranicos
com 20 dias ou mais sem chuva, durante
a safra, e com altas temperaturas. Se isso
ocorrer em um momento crítico para a la-
voura, pode haver prejuízos”, comentou o
meteorologista Luiz Renato Lazinski.

O que se espera é uma La Niña menos in-
tensa, mas advertiu: “quando se trata desse
fenômeno, não importa se é fraco ou forte,
porque é sempre complicado para os agri-
cultores da Região Sul do Brasil”.

Segundo ele, depois de dois anos de in-

verno quente, em 2016 a região recebeu
temperaturas mais baixas, percebidas in-
clusive no final de setembro.

O especialista ressaltou, ainda, que neste
ano praticamente não houve outono. Depois
de as três primeiras semanas de abril
serem as mais quentes do ano, a tempera-
tura despencou para 5ºC na última semana
do mês, na região de Maringá. “As quedas
bruscas de temperatura devem continuar,
alternando com forte calor. E o próximo in-
verno tende, novamente, a chegar mais
cedo”, finalizou.

Veranicos e altas temperaturas
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REGIÃO 

Luis Antônio Cremoneze
Gimenez, o “Pico”:
problema reduz a

produtividade média
na colheita; nas fotos
abaixo, o solo sendo
trabalhado com mais

profundidade, no início
de abril deste ano

C
om produtividade
ao redor de 140 sa-
cas de soja por al-
queire e 220 sacas

de milho na segunda safra,
o cooperado Luis Antônio
Cremoneze Gimenez, o “Pi-
co”, que cultiva 1.300 hecta-
res em Floraí - a maior
parte arrendada -, se debate
para tentar solucionar uma
acentuada deficiência do
solo em faixa de uma das
áreas, que tem derrubado
suas médias. 

“Pico” conta que já tentou
de tudo. Sempre investe nos
melhores produtos e mane-
jos recomendados para me-
lhorar os resultados, mas
em 13 alqueires, numa fa-
zenda que já arrenda há
mais de dez anos, o trabalho
tem sido grande. A produção
sempre fica, em média, 40%
abaixo do que é obtido nas
demais áreas, mesmo en-
frentando as mesmas condi-
ções climáticas e recebendo
igual manejo.

Orientado pela cooperativa, que
se valeu também de especialistas,
ele tenta superar uma acentuada
deficiência do solo em extensa
faixa da propriedade. Jornal
Cocamar acompanha desde o
início e vai conferir o resultado 

Em Floraí, produtor 
investe na “construção” 
da produtividade 

O que foi feito até agora

•ESTUDO - A equipe téc-
nica da Cocamar fez

um estudo da área, baseado
em consultoria prestada pe-
lo pesquisador Antonio Luiz
Fancelli, da Escola Superior
de Agricultura Luiz de Quei-

roz (Esalq) da Universidade
de São Paulo (USP). 

•CORREÇÃO - Identifi-
cada a deficiência de

calcário e fósforo, em 2012,
realizou-se a correção do

solo utilizando a agricultu-
ra de precisão, mas a aná-
lise e a correção foram feitas
na camada superficial, com
o plantio de crotalária e
aveia, seguindo orientação
técnica. 

•OSCILANTE - Como re-
sultado, a soja plantada

naquele espaço produziu
20% a mais em compara-
ção aos anos anteriores, re-
duzindo a dife-
rença em relação





A Cocamar foi uma das
apoiadoras do International
Citrus Congress (ICC), pro-
movido em Foz do Iguaçu
(PR), de 18 a 23 de setembro.  

Realizado pela Sociedade
Internacional de Citricultura
e considerado o mais impor-
tante evento de citricultura
no mundo, o ICC teve sua
programação baseada no
tema “Citricultura sustentá-
vel: o papel do conhecimento
aplicado” e reuniu 1.200 par-
ticipantes de mais de 20 paí-
ses. Foi a segunda vez que o
Brasil sediou o ICC. A pri-
meira se deu em 1984, na ci-
dade de São Paulo.

A organização desta edi-
ção do evento, que acontece
há 43 anos, ficou a cargo
de duas instituições tradi-
cionais de pesquisas em
agricultura, ciência e tecno-
logia no Brasil: o Instituto
Agronômico de Campinas
(IAC), a partir do seu Cen-
tro de Citricultura Sylvio
Moreira, e pelo Instituto do
Agronômico do Paraná
(IAPAR).

Palestras, mesas redondas
e sessões plenárias com as-
suntos atuais definidos pelo
interesse dos participantes
dos últimos eventos, fizeram
parte da pauta.  

REGIÃO 
à média do pro-
dutor. No ano se-

guinte, entretanto, a média
voltou a cair, produzindo
40% a menos.

•REFAZER - Neste ano,
com o acompanha-

mento da equipe técnica da
Cocamar e dos consultores
Antonio Luiz Fancelli e
Cássio Tormena (este úl-
timo é especialista em
solos da Universidade Es-

tadual de Maringá), o pro-
dutor está “refazendo” os
13 alqueires. 

•ANÁLISE - Foram fei-
tas, em meados de

março, análises e solo em
três níveis de profundidade:
de 0x10 cm de 10 cm x 20
cm e de 20 cm x 40 cm,
apontando problemas físicos
e químicos. Além da falta de
nutrientes em profundidade,
havia compactação.

•CORREÇÃO – Foram
utilizadas 12 toneladas

de calcário por alqueire,
aplicadas em três etapas, in-
corporando ao solo nos três
perfis em que foram feitas
as análises, utilizando uma
aiveca, uma niveladora e
com uma grade pesada. 

•BRAQUIÁRIA/AVEIA -
Na sequência, foi se-

meada braquiária, mas com
40 dias de seca, o capim não

apresentou boa formação.
Fez-se, então, o cultivo de
aveia em junho, a lanço, pa-
ra não deixar o solo à desco-
berto. A aveia foi dessecada
em meados de setembro pa-
ra, no início de outubro, ser
feita a semeadura de soja.

“A próxima safra de soja é
que vai dizer se estamos no
caminho certo. Tudo indica
que teremos bons resulta-
dos”, afirma “Pico”.  
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Como a braquiária não se desenvolveu
no outono em razão de 40 dias de
seca, aveia foi semeada em seguida,
produzindo intensa massa verde.
A foto é do final de agosto

Cocamar participou do International
Citrus Congress em Foz do Iguaçu 

A próxima safra de soja é
que vai dizer se estamos
no caminho certo”

Luis Antônio Cremonezi Gimenez, o “Pico”





Na visão do experiente
zootecnista João Batista
Barbi, do escritório do Insti-
tuto Emater em Tapejara,
região de Umuarama, a ges-
tão da pecuária, de uma
forma geral, está evoluindo,
embora ainda se veja cala-
midades como a de Altônia.
“Com as pastagens degrada-
das, o boi ‘sanfona’ conti-
nua sendo visto”, afirma
Barbi, ao explicar que os
animais alternam durante o
seu ciclo de vida, períodos
de ganho e perda de peso,
engordando no verão,
quando há disponibilidade
de pasto, e emagrecendo no
inverno, época de escassez
do alimento. 

AGILIZAR - “Os pecuaristas
estão se preocupando mais
em suplementar a alimenta-
ção do rebanho, tanto em vo-
lumoso quanto em concen-
trado”, acrescenta o zootec-
nista, ao detalhar que a
maioria deles já utiliza pro-
teinados. E, com os ganhos
oferecidos pela atividade nos
últimos anos, outra preocu-
pação dos produtores, se-
gundo Barbi, tem sido a de
terminar os animais num
prazo mais curto, inferior a
36 meses de vida. Num pas-
sado não muito distante, a
maior parte do gado era
mandada para o frigorífico
com idade acima de 40
meses. 

O zootecnista comenta,
ainda, que o avanço do sis-
tema de integração lavoura-
pecuária está contribuindo
para melhorar esse cenário.
“A estabilidade do preço da
soja em patamares remune-
radores serve como um in-
centivo”, pontua. De acordo
com Barbi, a integração
vem se expandindo rapida-
mente e sendo praticada
não apenas por arrendatá-
rios, mas pelos próprios fa-
zendeiros, principalmente
os que possuem áreas em
regiões próximas ao ba-
salto, dada a facilidade para
encontrar prestadores de
serviços com máquinas
agrícolas. 

N
o final de agosto,
a Polícia Ambien-
tal encontrou qua-
se uma centena

de bois mortos em uma fa-
zenda de Altônia, no noro-
este do Paraná. Uma denún-
cia anônima levou os poli-
ciais até o local, onde pelo
menos outros mil bovinos
foram encontrados magros,
alguns agonizando por falta
de alimento, em local com
pouca pastagem.

No primeiro dia, foram lo-
calizados 50 animais mortos,
número que subiu para 76 no
segundo. No entanto, durante
a fiscalização os policiais des-
cobriram diversas valetas uti-
lizadas para enterrar animais
mortos. “Entre o primeiro e o
segundo dia de fiscalização,
os funcionários da proprie-
dade, mesmo proibidos de
mexer na área, abriram bura-
cos com uma pá carregadeira
e enterraram vários animais”,
comentou o sargento Fábio de

Oliveira. A Polícia Ambiental
não contou a quantidade de
animais enterrados.

SEM MANEJO - De acordo
com o sargento Oliveira, a

falta de planejamento do ad-
ministrador fez com que os
animais ficassem sem comi-
da. “Não foi feito um manejo
do pasto”, afirmou. A fazenda
tem 250 alqueires. “No início

do inverno o proprietário de-
veria ter vendido parte desse
gado para evitar ainda mais
problemas, mas não o fez”,
acrescentou o sargento da Po-
lícia Ambiental.

62 |  Jo rna l  de  Serv iço  Cocamar  |   Se tembro  2016

PASTAGENS 

Episódio em Altônia, no final de agosto, quando quase uma centena de animais foi encontrada morta
por falta de alimento, não reflete a realidade da pecuária regional. Para especialista do Instituto Emater,
mesmo com a existência de pastagens degradadas, gestão do negócio está evoluindo 

Ainda se vê bois morrendo de fome no PR

Mesmo com calamidades, gestão está evoluindo

“Boi sanfona”
continua sendo

visto em regiões
de pastos

degradados

Animais ganham peso mesmo no inverno, pastejando
braquiária cultivada em sistemas integrados 
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PASTAGENS 

Com integração, pasto 
degradado vira área 
altamente produtiva  

Um exemplo de transformação de pasto
degradado em uma área altamente produtiva
foi acompanhada pelo Jornal Cocamar no
município de Altônia, entre setembro de 2015
e agosto de 2016. Observe a sequência de
fotos tiradas pelo técnico Eleandro Zanole, da
Cocamar/Altônia, na mesma propriedade  

1 – Pasto ainda em estágio degradado;

2 -  aplicação de calcário;

3 -  superfície corrigida com máquina,

para viabilizar o plantio de soja. 

4 – Semeadura de soja; 

5 – Lavoura de soja apresentou bom desenvolvimento;

6 – Semeada após a colheita da soja, braquiária possibilitou

pastagem abundante no inverno. 

1 2

3

4

6

5
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TURISMO 

Das compras em
Salto del Guayrá,
aos recantos
de Guaíra
Debruçado no Rio Paraná, município
guarda resquícios da histórica
passagem dos jesuítas espanhóis e
celebra a natureza com programação
de pesca e ecoturismo em pleno
portal do pantanal paranaense

S
ituado às margens
do Rio Paraná, na
fronteira com o Pa-
raguai, o município

de Guaíra oferece uma am-
pla variedade de atrações.
Ao lado, a cidade paraguaia
de Salto del Guayrá, consoli-

dada como um grande cen-
tro de compras, atrai milha-
res de visitantes todos os
dias, mas é em território bra-
sileiro que se encontra uma
intensa programação para
os adeptos da pes-
ca, prática asso-

Detalhe da Igreja de Pedra Nuestro Señor
Del Perdon, uma das marcas registradas da cidade 



ciada ao ecoturis-
mo. A cidade é in-

teressante, também, pela sua
vida cultural e a riqueza da
história regional, que come-
çou a ser escrita ainda no Sé-
culo XVI.

Claro, não há como esque-
cer as Sete Quedas, desapare-
cidas para a construção da
Usina de Itaipu, em 1982.
Mas a hospitaleira Guaíra,
com seus 32 mil habitantes,
oferece bons hotéis, tem um
pouco de tudo e está locali-
zada em meio ao maior ar-
quipélago da América do Sul,
com mais de pequenas 200
ilhas, em pleno portal do
Pantanal paranaense, em
que se forma um corredor da
biodiversidade. 

ATRAÇÕES - Para quem vai
de carro, vale a pena conhe-
cer a ponte Ayrton Senna:
são mais de 4 mil metros de
uma obra majestosa, a única
do mundo em curva na parte
central, e com tobogã, ligan-
do o município a Mundo No-
vo, no Mato Grosso do Sul.

Na cidade, não deixe de vi-
sitar o Parque Guaíra, a prin-
cipal área verde da cidade,
onde se deve incluir no ro-
teiro, ainda, uma passagem
pelo Museu Sete Quedas. Ali

é possível espécimes de ani-
mais, arte indígena e objetos
que remetem à passagem
dos espanhóis e portugueses
por ali, há séculos. 

Estando em Guaíra, renda-
se ao encantamento da Igreja
de Pedra Nuestro Señor Del
Perdon, uma capela espan-
hola construída com pedras
encaixadas e vitrais argenti-
nos que destacam a cate-
quese praticada pelos padres
jesuítas junto aos índios. 

O Cruzeiro das Américas é
outro atrativo para os aficio-
nados da história: com seus
mitos e suas lendas, datado
de 1556, talvez seja a marca
mais antiga da presença dos
espanhóis em terras brasilei-
ras. O Cruzeiro fica junto ao
Centro Náutico Marinas, uma
área de lazer em forma de al-
deia, construída numa área
de 15 alqueires, contendo in-
fraestrutura para diversas
atividades culturais, esporti-
vas e de lazer, base náutica e
sete pavilhões para eventos,
dentre eles a Festa das Na-
ções, o mais tradicional do
município.

Visite, ainda, o Atelier do
Frei Pacífico, artista plástico
de renome, ex-frei francis-
cano que decidiu dedicar sua

vida à defesa da flora e da
fauna, retratando as belezas
da natureza e da cultura in-
dígena em peças de madeira.
Por sua vez, o Cine Teatro
Sete Quedas, que pertenceu à
antiga Cia Matte Laranjeira,
é um prédio de 1905 que foi
usado para chamuscar a fo-
lha da erva mate, sendo hoje
um espaço cultural moderno

e equipado. Não deixe de ver
a Locomotiva nº 4: que tam-
bém integrou os bens da Cia
Mate Laranjeira. O trenzinho
é o marco da primeira ferro-
via do oeste paranaense. Por
fim, a Casa do Artesão: loca-
lizada no centro de Guaíra, é
onde o visitante poderá ad-
quirir peças de artesanato tí-
pico da região.
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Acima, a ponte Ayrton
Senna, que liga Guaíra
a Mundo Novo (MS) e,

embaixo, flagrante
da cidade, que possui

32 mil habitantes

Destacam-se, também, os
passeios fluviais com direito
a pesca amadora e profissio-
nal, além de uma parada na
Lagoa Saraiva para mergul-
har nas suas águas quentes
e transparentes, passeio eco-
lógico pelas trilhas da Ilha
São Francisco, mantida pelo

Frei Pacífico e safári fotográ-
fico com registro da flora e
da fauna.

Guaíra tem sua área de
pesca esportiva privilegiada
pela transição do Rio Para-
ná com o Reservatório de
Itaipu (após a Ponte Ayrton

Senna). As espécies de
maior incidência são doura-
dos, jaús, pintados, pacus,
piaparas e piaus na região
do rio Paraná (acima da
Ponte Ayrton Senna) e cor-
vinas, tucunarés, piaus, bar-
bados e cachorras abaixo da
ponte.

Passeios







S
egundo o sócio-dire-
tor da empresa Do-
mus, especializada
em viagens para

aquela região, Pedro Kempe,
não existe restrição de ida-
de. Mas ele recomenda evi-
tar os meses de julho e
agosto, quando a temperatu-
ra fica excessivamente alta

em Israel, podendo beirar os
40ºC, enquanto que dezem-
bro e janeiro são o oposto:
muito frios. O ideal é conhe-
cer a Terra Santa nos meses
de março, maio, setembro e
novembro, de clima mais
ameno. “Nove dias e nove
noites são suficientes”,
acrescenta Kempe. 

ROTEIRO - Os voos saem de
Guarulhos (SP) ou Rio de Ja-
neiro, com destino a um
país de conexão. A chegada
é por Tel Aviv, a capital,
onde os visitantes vão a
Jope, local da passagem de
Jonas e da visão dos ani-
mais impuros, por Pedro.
Ao norte, as atrações são o
Monte Carmelo, a cova de
Elias e a Galiléia, onde se
deu a maior parte dos mila-
gres de Cristo. 

Na viagem ainda se co-
nhece o local da anunciação
em Nazaré e o sim de
Maria, Canaã, Monte das
Boas Aventuranças, Cafar-
naum (a casa de Pedro),
Tabgha (local onde houve a
multiplicação dos pães e pei-

xes), é possível passear pelo
Mar da Galiléia, local de
batismo no Rio Jordão. O
roteiro inclui o Monte da
Transfiguração, Jericó
“Monte das Tentações e
Kunram”, Fortaleza da Mas-
sada, Jerusalém, Monte das
Oliveiras, Igreja do Getsê-
mani, o Monte Sião, o tú-
mulo do Rei Davi, Igreja de
São Pedro em Galicantu e a
casa de Caifás. Por fim, Be-
lém, a Via Sacra e o Santo
Sepulcro. 

IMPORTANTE SABER - Is-
rael não exige visto para
brasileiros. Vacinas também
não são obrigatórias, mas é
recomendável que se atua-
lize a carteirinha para via-
gens internacionais. A lín-

gua oficial é o árabe e o he-
braico, mas todos falam o
inglês e os comerciantes
conseguem entender facil-
mente os brasileiros. A
moeda oficial, o shekel, tem
valor quase igual ao real.
No comércio são aceitos dó-
lares e euros, mas para taxi
e shopping o ideal é fazer o
câmbio. A moeda recomen-
dada para levar, é o dólar. 

O preço das refeições (al-
moço) varia de 15 a 20 dóla-
res por pessoa. Já a água
custa em média 1 dólar a
garrafa de 500ml. A Domus
oferece nos pacotes o café e
o jantar em estilo Buffet e,
ainda, um almoço típico no
Mar da Galiléia, o “Peixe de
Pedro”. 
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Muitos vão pela primeira vez e já
pensam em retornar à Terra Santa 
Nos últimos anos, muitos produtores
rurais conseguiram realizar o sonho
de fazer uma viagem para a Terra
Santa. Outros, vão pela primeira vez
e depois retornam. O passeio pelos
lugares onde viveu Jesus é
emocionante e inesquecível.



A
o avaliar no final
da manhã do dia
21/9, por teleconfe-
rência, o atual ce-

nário macroeconômico bra-
sileiro e mundial e suas
perspectivas, o economista
José Roberto Mendonça de
Barros, da MB Associados,
de São Paulo, tocou num
tema sensível para os produ-
tores rurais, que o acompa-
nhavam por meio de uma
projeção na sede da coopera-
tiva, em Maringá. Barros
disse a um grupo formado
por conselheiros e gesto-
res que o dólar tende a cair
de forma acentuada nos pró-
ximos meses, podendo che-
gar ao redor de R$ 3,00 no
final do ano. No mesmo dia,
a cotação da moeda norte-
americana fechou em R$
3,22. 

A principal explicação pa-
ra a queda, segundo o econo-
mista, é a lei de repatriação
de capitais, que prevê a obri-

gatoriedade da regulariza-
ção, ainda em 2016, para os
brasileiros que mantêm re-
servas não declaradas no ex-
terior. “A imensa maioria vai
declarar para aproveitar a
oportunidade de anistia que
está sendo oferecida pelo go-
verno”, afirmou Barros.
Quem não o fizer, poderá en-
frentar problemas a partir de
2017 para acessar os recur-
sos junto ao sistema finan-
ceiro internacional. 

DÓLARES - De acordo com o
economista, embora o go-
verno trabalhe com uma pre-
visão conservadora de arre-
cadar 20 bilhões de dólares,
a perspectiva é que esse
montante não seja inferior a
70 bilhões: “A entrada desse
grande volume de dólares
vai pressionar a moeda nor-
te-americana”. 

Corroborando para essa
queda, Barros disse não
acreditar que o Banco Cen-

tral dos Estados Unidos (Fe-
deral Reserve) eleve nos pró-
ximos meses a taxa de juros
do país. Em caso de aumen-
to, o impacto seria a valori-
zação do dólar frente o real.
No entanto, na visão dele, o
crescimento da economia
americana, menor que o es-
perado, com redução das ex-
portações e do investimento,
“não cria um ambiente pro-
pício para a elevação dos
juros”, comentou. 

RUIM - Para os produtores
rurais que trabalham com
commodities como soja e
milho, a notícia não é boa. A
variação negativa do dólar

puxa para baixo a cotação
dos produtos em reais, lem-
brando que os agricultores
compraram os insumos para
a safra 2016/17, no primeiro
semestre, com a moeda
norte-americana ao redor de
R$ 3,40.  

“Se analisado o conjunto, o
cenário ainda é favorável ao
agronegócio”, afirmou Bar-
ros, citando o bom momento
dos mercados de açúcar, café
e suco de laranja, e também
o da soja, que mantém pata-
mares de preços razoáveis
no plano interno, embora in-
ferior a 10 dólares o bushel
em Chicago. 
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Segundo Barros,
o fraco desempenho

da economia
americana não cria

um ambiente favorável
à elevação dos

juros naquele país

Economista falou, por teleconferência,
a conselheiros e gestores da Cocamar
no dia 21 de setembro, sobre o atual
cenário macroeconômico no Brasil
e no mundo

Dólar deve cair para R$ 3
até o final do ano, segundo 
Mendonça de Barros 

Se analisado o conjunto, 
o cenário ainda é 
favorável ao agronegócio”
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Falando de seu escritório
em São Paulo, José Rober-
to Mendonça de Barros fez
referência ao empate téc-
nico, segundo as pesqui-
sas, na corrida entre os
dois candidatos à presidên-
cia dos Estados Unidos,
nas eleições deste ano.
“Está pau a pau”, resumiu
ele, lembrando, por outro
lado, que analistas espe-
cializados asseguram van-
tagem de 61% para Hillary

Clinton, percentual que já
foi superior a 80% há dois
meses. De qualquer forma,
o declínio da senadora pre-
ocupa, segundo o econo-
mista, pois uma eventual
ida do megaempresário
Donald Trump à Casa
Branca seria “desastrosa”
para o país e o mundo.
“Cem por cento dos econo-
mistas mais reconhecidos
daquele país afirmam que
isto seria péssimo.”

Barros comentou tam-
bém que com a economia
global em desaceleração, o
Mercosul acabou ficando
mais distante de um acordo
com a Zona do Euro, que
atravessa um período con-
turbado, dada a recente
saída do Reino Unido do
bloco e o fato de que alguns
dos principais países da-
quele continente não se dis-
põem a fazer concessões na
agricultura. 

Nos EUA, “pau a pau”;
no mundo, desaceleração

“Há um cenário de alta do petróleo para os próxi-
mos anos, o que deve levar grandes companhias do
setor a retomarem seus investimentos”, avaliou o
economista, em teleconferência. Por sua vez, segundo
ele, a Petrobras tende a continuar encolhendo, numa
tentativa de equacionar o seu enorme endividamento,
“o que não será uma tarefa simples”. Sobre a Petro-
bras, o economista citou ainda que a empresa pre-
tende se desfazer de todos os seus ativos rela-
cionados a etanol e estuda a possibilidade de, nos pró-
ximos meses, reduzir um pouco o preço da gasolina.
“Isso será bom para o controle da inflação mas, por
outro lado, vai fazer com que o etanol perca compe-
titividade”, declarou.

Petróleo em alta,
Petrobras resiste

Ao avaliar o início do go-
verno de Michel Temer,
José Roberto Mendonça de
Barros afirmou que o
mesmo está se consoli-
dando, o que fortalece a
moeda brasileira. “A ques-
tão política passou e há oti-
mismo quanto a recupe-
ração da economia”, disse.
O economista declarou não
acreditar que o Tribunal
Superior Eleitoral (TSE)
venha a cassar a chapa
Dilma-Temer, caso cons-

tate irregularidades, pois o
governo será completado
em um prazo relativamen-
te curto, de dois anos e
quatro meses. Se a chapa
for cassada, o novo presi-
dente será eleito pelo Con-
gresso Nacional, o que,
segundo Barros, “não dei-
xa de ser preocupante”,
dada a falta de qualidade
entre grande parte dos
congressistas. 

FORTALECIDO - Barros

lembrou que quando Te-
mer assumiu interinamen-
te o Palácio do Planalto,
em maio, as primeiras se-
manas foram “confusas”
até a casa ser colocada em
ordem. Após a efetivação
no cargo, as confusões
voltaram, mas o quadro
se normalizou. O econo-
mista frisou que a pre-
sença do presidente nas
reuniões do G-20, na Chi-
na, e na reunião da ONU,
em Washington, ajudaram

a fortalecer o seu governo
perante a comunidade in-
ternacional.

Ao ser perguntado se o
governo estaria estudando
a possibilidade de elevar
impostos, recorrendo, por
exemplo, à volta da CPMF,
o economista declarou que
“a sociedade deixou claro a
sua mensagem de intolerân-
cia à elevação dos tributos e
também de combate à cor-
rupção”. 

Por fim, ao adotar uma
postura “muito dura” em
relação aos Estados, o go-
verno está fazendo com
que os mesmos se obri-
guem a promover ajustes
que não queriam fazer. O
foco agora, segundo Bar-
ros, é a pec dos gastos, que
o governo espera apro-
var até o final do ano.
“Essa pec vai mostrar se
ele está mesmo disposto a
arrumar suas contas”,
completou. 

Governo teve início confuso, mas se afirma

A estimativa da MB As-
sociados é que a taxa da
inflação fique este ano em
7,3%, contra os 10,7% de
2015, devendo cair mais e
situar-se ao redor de 5%
em 2017. “Está havendo
uma retomada da ativi-
dade econômica”, pontuou
José Roberto Mendonça de
Barros, lembrando que o
PIB (Produto Interno
Bruto) parou de cair e
deve voltar a se recuperar
no próximo ano. “Paramos
de piorar, o que já é uma
boa notícia”, disse. A pro-

jeção do economista é de
um crescimento de 2% em
2017, enquanto o governo
trabalha com um índice
mais modesto, de 1,6%.
“Para um país que perdeu
de 8 a 9% de sua renda
per capita nos últimos três
anos, 2% de crescimento é
pouco, mas estamos nos
recuperando.” Ao mesmo
tempo, está havendo uma
retomada do investimento,
o que, na visão dele, chega
a surpreender. 

Segundo seus cálculos, a

balança comercial brasi-
leira deve terminar o ano
com saldo positivo de 50
bilhões de dólares. A má
notícia é que, mesmo com
a economia mais dinâ-
mica, ainda não há sinais
de restituição do emprego.
Segundo Barros, a taxa de
desemprego deve fechar o
ano em 9%, abaixo dos
12% de 2015, mas ainda
“muito alta”.  

SELIC - O economista disse
considerar “absurdo” o fato
de a inflação estar caindo e

o governo não promover
uma redução da Selic,
ainda mais num momento
em que o país atravessa
uma “recessão cavalar”.

Mas disse achar que o
Banco Central começará a
reduzir gradualmente os
juros - hoje em 14,25% -, a
partir de novembro.

Inflação em queda, desemprego
alto, juros “absurdos”

TENDÊNCIAS

é a perspectiva

de taxa da

inflação em

2016, segundo

a MB Associados

7,3%
é quanto a

empresa projeta

de expansão do

PIB brasileiro

em 2017 

2,0%





M
esmo contando
em suas lojas
com uma estru-
tura bem ser-

vida em peças, implementos,
pneus e lubrificantes das
melhores marcas do mer-
cado, formada por mais de
15 mil itens, esse segmento
ainda impõe grandes des-
afios à Cocamar. “Um dos
desafios é a capacitação da
equipe de vendas”, afirma o
gerente comercial do Grupo
Peças, Clóvis Aparecido Do-
mingues.  Neste ano, confor-
me Domingues, foi realizada
uma serie de treinamentos
“mas o nosso propósito é tra-
balhar muito mais, para con-
seguirmos uma equipe de
excelência, oferecendo sem-
pre melhor qualidade do
atendimento oferecido ao
cooperado”. 

O gerente explica que de-
vido a complexidade do ne-
gócio, é necessário, sempre,
aprimorar a gestão em esto-
que. Ele cita que foi feito
um levantamento do parque
de maquinas dos coopera-
dos, o que auxilia a coope-
rativa no momento das so-
licitações dos produtos,
principalmente  de peças, o
que demanda maior aten-
ção, devido a diversificação
de implementos neste mer-
cado. 

Domingues comenta, tam-
bém, que um consultor espe-
cializado está sendo contra-
tado para auxiliar no aprimo-
ramento da gestão. “Estamos
nos preocupando em adequar
os estoques, para que o mes-
mo não fique, eventualmente,
com alto valor parado, o que
prejudicaria o fluxo de caixa”,
cita o gerente, informando
que será dado foco, também,
a outros aspectos, como giro
de estoque, agilidade de en-
trega, atendimento, logística,
pós-venda, entrega técnica, es-
colha de fornecedores, arru-
mação de prateleiras e a capa-
citação continua da equipe,
entre outros. 

REESTRUTURAÇÃO - A
equipe do Grupo Peças pas-

sou por uma reestruturação
para fazer parte deste novo
modelo de gestão, foi convi-
dado para ocupar a gerência
Clóvis Aparecido Domingues,
formado em Contabilidade e
Direito, com 29 anos de Co-
camar. Domingues conseguiu
desenvolver um grande tra-
balho na área pecuária, a
qual ficou sob a sua respon-
sabilidade entre 2000 e
2015, período em que a
mesma saiu de um fatura-
mento de R$ 8 milhões para
R$ 83 milhões.   

Foi convidado para fazer
parte do negócio, também,
Marcos Rocco, conhecedor da
área há mais de três décadas,
como colaborador da unidade
de Cianorte. Rocco assumiu a

supervisão de vendas, vol-
tado a desenvolver um traba-
lho mais próximo das unida-
des, com foco na capacitação
das equipes bem como no
atendimento dos cooperados
e fornecedores.

Outro que se somou ao
Grupo Peças é o Paulo Hen-
rique Martarello, formado
em administração e cursan-
do agronomia, proveniente
da unidade de Terra Boa,
onde trabalhava no balcão
de vendas de peças e imple-
mentos agrícolas, Martare-
llo passou a responder pela
função de assistente comer-
cial, oferecendo todo o su-
porte administrativo e co-
mercial para es-
sa área.
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Detalhe do Shopping
Cocamar, que ampliou
ainda mais o portfólio

de produtos 

Clóvis: “Temos um
amplo estoque
multimarcas preparado
e capaz de atender sem
demora ao produtor,
praticamente em todas
as suas demandas”

Atendimento rápido e de qualidade 

mil itens
são oferecidos

15

milhões, a 
previsão de
faturamento 
desse setor
em 2016 

R$ 65

Gestão de estoques de peças, implementos, pneus e lubrificantes requer aprimoramento contínuo
para que as expectativas dos cooperados sejam atendidas com adequado nível de satisfação.
Trata-se de um segmento em constante mudança, principalmente na área de maquinas agrícolas
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Será realizado um trabalho
de conscientização dos coope-
rados, sobre a importância na
antecipação das manutenções
dos equipamentos, a exemplo
do que ele já faz no momento
da escolha dos insumos que irá
plantar (fertilizantes/semen-
tes/defensivos).  

Na opinião do gerente Clóvis
Aparecido Domingues, o pro-

dutor que se habituou a fazer
o planejamento da safra, ante-
cipando a aquisição dos insu-
mos, precisa, também, se acos-
tumar a planejar a manutenção
periódica do maquinário e dos
equipamentos, reduzindo as-
sim as chances de ser surpre-
endido por problemas durante
uma operação. 

Nos últimos anos, os produ-

tores investiram em maquiná-
rios mais modernos, o que não
dispensa os cuidados rotineiros.
"Para prevenir problemas, é
sempre recomendável que as
máquinas passem por uma de-
talhada checagem de seus itens
básicos antes dos períodos de
maior uso, como plantio e co-
lheita", continua Domingues. 

GESTÃO - Segundo o gerente,

a cooperativa procura conhecer
a fundo o parque de máquinas
dos cooperados, no entorno em
todas as suas unidades, para
antecipar as soluções a possí-
veis problemas. "Temos elen-
cado tudo o que normalmente
gira no estoque e nos prepara-
mos para que o cooperado seja
atendido sem perda de tempo",
acrescenta. O gerente mencio-
na que a gestão do estoque é

aperfeiçoada todos os dias, com
o envolvimento da equipe téc-
nica que percorre as proprieda-
des e a comunicação entre eles,
os gerentes e os balconistas. A
cooperativa se vale, também,
da assessoria de consultores
especializados em gestão de es-
toques para atingir aos seus
objetivos, mantendo nas prate-
leiras produtos
que tenham giro.

Manutenção periódica dos 
maquinários e equipamentos 
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Acima, detalhes do
evento na Cocamar
em Cianorte. Ao lado,
a partir da esquerda:
Luiz Henrique Pedroni,
o casal Eduardo e
Juliana, e o supervisor
comercial de Vendas
da cooperativa,
Marcos Roco

Nos dias 15 e 16 de setem-
bro os produtores de Cianorte
e região, interessados na
aquisição de maquinários,
equipamentos, lubrificantes,
pneus, peças e outros itens, ti-
veram a oportunidade de fa-
zer negociações em condições
especiais durante o “Dia de
Negócios” promovido pela
área de Insumos, que atraiu
centenas de participantes.

O cooperado Luiz Henrique
Pedroni, integrante do Con-
selho de Administração da
cooperativa, destacou “a di-
versificação de máquinas,
produtos para pecuária e
também as inovações tecno-
lógicas apresentadas”. Se-
gundo ele, foi uma opor-
tunidade de os produtores
realizarem negócios com ta-

xas e condições de pagamen-
to especiais. 

Acompanhado da esposa
Juliana, o cooperado Eduardo
Palaro aproveitou para inves-
tir na compra de um monitor
de plantio e de uma motosse-
rra. “O preço e as condições
de pagamento me convence-
ram”, disse. Para ele, eventos
assim incentivam os produto-
res a trocar seus  equipamen-
tos e se aperfeiçoarem no
objetivo de aumentar a pro-
dutividade. 

“São em dias como estes
que temos como demonstrar
o ‘mix’ de produtos e sanar
eventuais dúvidas dos clien-
tes”, comentou o promotor de
vendas da empresa Stihl,
Fábio Pinafo. De acordo com

ele, a comercialização ficou
dentro do previsto, mas o
mais importante foi a intera-
ção com os produtores. 

PECUÁRIA - No balcão da pe-
cuária não foi diferente. O mé-
dico veterinário da Cocamar,
Tiago Coelho, explicou que as
condições comerciais ofereci-
das foram bastante favoráveis
ao produtor. “A cooperativa
fez um trabalho junto aos for-
necedores para oferecer con-
dições diferenciadas”, frisou.
Na linha pecuária, por exem-
plo, além de preços bastante
competitivos, o prazo de pa-
gamento foi estendido para
maio de 2017. 

ESTREITAR -Na linha de má-
quinas agrícolas, quem se en-
quadrou na modalidade in-

vestimento [Sicredi ou Coca-
mar] terá até três anos para
quitar a aquisição. Já produ-
tos como lubrificantes e pneus
vão ser pagos, também, no
mês de maio do próximo ano,
após a colheita. “Além de pos-
sibilitar a realização de bons
negócios, iniciativas assim
são uma forma de a coopera-
tiva estreitar o relacionamen-
to com os cooperados e for-
necedores, e todos saem gan-
hando”, comentou o supervi-
sor Comercial de Vendas da
Cocamar, Marcos Rocco.

Recentemente, um evento
semelhante foi promovido na
unidade da Cocamar em Ro-
lândia, onde os cooperados
também puderam efetuar ne-
gócios nas mesmas condi-
ções. 

“Dia de Negócios” atrai centenas de cooperados 

A cooperativa
fez um trabalho
junto aos
fornecedores
para oferecer
condições
diferenciadas”

TIAGO COELHO,
médico-veterinário
da Cocamar em
Cianorte





C
om um prazo maior
(até 31 de dezembro
de 2017) para regula-
rizar o Cadastro Am-

biental Rural, documento
obrigatório para todos os
imóveis rurais, os agriculto-
res têm a oportunidade de
verificar se o que foi decla-
rado está correto, regularizar
alguma pendência, retificar
informações ou até, se neces-

sário, se recadastrar.

“Agora é o momento de cor-
rigir os dados para não ficar
com o cadastro pendente ou
ter o mesmo cancelado. Após
o início da análise pelo IAP, o
produtor terá que esperar a
notificação para resolver o
problema”, afirmou a enge-
nheira agrônoma do Sistema
FAEP (Federação da Agricul-

tura do Estado do Paraná) e
especialista em Meio Am-
biente, Carla Beck. A agrôno-
ma ressaltou a necessidade
de todos os cadastros da pro-
priedade terem as mesmas
informações, inclusive o ITR.

ANÁLISES - Após as inscri-
ções, o IAP ou um órgão
competente fará
as análises,
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AMBIENTE

Aproveite o momento
para, se for o caso, 
retificar o CAR
Orientação da especialista em Meio Ambiente do Sistema FAEP,
Carla Beck, é de fazer uma cuidadosa verificação no Cadastro
para não ser surpreendido com um problema lá na frente
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AMBIENTE
conferindo as in-
formações e a si-

tuação dos imóveis. Se
houver inconsistência, o
produtor terá um prazo para
corrigir. Se necessário, será
chamado pelo IAP a aderir
ao Programa de Regulariza-
ção Ambiental (PRA). Com
as informações ambientais
das propriedades rurais in-
tegradas e a situação regu-
larizada, isto servirá como
um banco de dados para
controle, monitoramento
constante e permanente por
análises de satélite, planeja-
mento ambiental e econô-
mico dos imóveis rurais.

A partir do momento em
que o produtor fez a inscri-
ção no CAR e recebeu o re-
cibo, o cadastro está ativo e
permanecerá assim se,
após análise, tudo for cons-
tatado como regular e todas
as obrigações do PRA (Pro-
grama de Regularização
Ambiental) estiverem cum-
pridas. Se houver alguma
declaração incorreta ou so-
breposição do imóvel rural,
ficará pendente até a regu-
larização. E será cancelado
se as informações declara-
das forem total ou parcial-
mente falsas, enganosas ou
omissas.

A especialista em Meio Ambiente, Carla Beck, citou que
serão considerados motivos para análise de solicitação de
cancelamento no CAR a duplicidade de envio do mesmo
arquivo “CAR”, sobreposição com o mesmo CPF ou CNPJ
ou unificação de áreas destes. Outras situações são se o ca-
dastro foi realizado em desacordo com o conceito de imóvel
rural (áreas contínuas declaradas separadamente), se imó-
veis urbanos foram cadastrados no CAR e se haver alguma
decisão judicial. 

ERROS - Citando erros comuns, a especialista ambiental
disse que áreas contínuas, mesmo que com duas matrícu-
las ou em municípios diferentes, devem ser cadastradas
com um único CAR, assim como imóveis em condomínio
ou quando uma estrada divide as propriedades, a não ser
se a estrada tenha uma matrícula. Também afirmou que o
produtor não pode se esquecer de cadastrar as Áreas de
Preservação Permanente, o perímetro, a Reserva Legal,
áreas de interesse social e utilidade pública, rios, nascentes
e lagoas, vegetação nativa e áreas consolidadas. 

No Paraná, dos 15,392
milhões de hectares passí-
veis de serem cadastrados,
cerca de 14,548 milhões
(94,52% do total) já foram
cadastrados. Só em agosto
houve a adição de 88.787
hectares, somando 373.
973 imóveis no Paraná. No
Sul, o percentual de imó-
veis já regularizados soma

91%, enquanto no Norte e
no Sudeste é próximo de
100%. No final de agosto,
no Centro Oeste, 90,6%
dos imóveis estavam ca-
dastrados. A região do país
mais atrasada é o Nor-
deste: só 68,9% estavam
regularizados. 

Mesmo onde o índice de

cadastramento chega a
100%, não significa que
está encerrado. Carla expli-
cou que a expectativa é de
que supere os 100% de-
vido a sobreposição de
áreas, devendo posterior-
mente ocorrerem as retifi-
cações. “Serão necessários
mais uns três anos ainda
para acertar”.

Quando corrigir 
ou cancelar

Até agosto, quase 95%
dos imóveis no PR 
estavam cadastrados 

A adesão ao Programa de
Regularização Ambiental
(PRA) é que irá permitir ao
proprietário rural ajustar as
Áreas de Preservação Per-
manente e Reserva Legal
em sua propriedade, conso-
lidadas de acordo com o no-
vo Código Florestal. A partir
daí, não poderá ser autuado
por infrações cometidas
antes de 22 de julho de
2008, relativa à supressão
irregular de vegetação em
Áreas de Preservação Per-
manente e Reserva Legal,
podendo manter as ativida-

des agrossilvopastoris con-
solidadas até a data, além da
suspensão de processos cri-
minais e administrativos. 

BENEFÍCIOS - Com a adesão
ao programa, o proprietário
poderá ainda regularizar a
situação ambiental de sua
propriedade por meio de di-
versos benefícios, como me-
tragens diferenciadas de
APP e a possibilidade de
compensação de Reserva
Legal.

Para ter acesso ao PRA é

necessário que o proprietário
tenha feito a inscrição no
CAR, assinar ao termo de
compromisso, aderindo ao
PRA e se necessário, elabo-
rar o Projeto de Recomposi-
ção de Áreas Degradadas ou
Alteradas (PRAD). Para os
produtores que assinaram
Termo de Compromisso no
Sisleg, se cumpriu em parte,
não cumpriu ou deseja re-
ver, é possível solicitar a re-
visão ao órgão ambiental. Se
não solicitar, terá que cum-
prir o que já estava estabele-
cido no termo assinado.

Como aderir ao PRA

Quem esqueceu alguma
informação ou declarou errado,
tem que retificar. Para isso,
basta entrar no site do CAR
(www.car.gov.br), consultar
sua situação e, se for
o caso, regularizar”

Para ter acesso ao
PRA é necessário que
o proprietário tenha

feito a inscrição
no CAR
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EXPOPRUDENTE - Promovida de 2 a 14 de setembro, no Recinto de Exposições Jacob Tosello em Presidente
Prudente (SP), a ExpoPrudente 2016 contou com um bem estruturado estande da Cocamar, onde foi apresentada a
produtores e familiares, a linha de produtos agropecuários comercializada pela cooperativa. Na foto, a equipe de
colaboradores comandada pelo gerente André Longen. Implantada em 2012, a unidade da Cocamar em Presidente
Prudente opera na venda de insumos e na difusão do programa de integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF),
sendo a primeira da Cocamar no oeste paulista, que conta também com estruturas de recebimento de grãos e
venda de insumos em Iepê e Cruzália, loja de insumos em Palmital e aquisição de café em Piraju.  

GESTÃO – Em parceria com o Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural (Senar),
a Cocamar promove, por meio de sua área
de Cooperativismo, um curso de Gestão com
cooperados e jovens, em várias unidades.
Os encontros constam de cinco módulos e
um total de 40 horas. Na foto, o grupo
reunido em Umuarama.  

NÚCLEOS – À direita, participantes do
núcleo feminino mantido pela Cocamar em
Doutor Camargo realizou visita ao Asilo Lar
São Vicente de Paulo, em Maringá, onde
organizou um café da tarde e levou doações.
À esquerda, chá da tarde com integrantes
do núcleo de Primeiro de Maio 

Em parceria com o Senar, foi oferecido pela cooperativa, durante o mês de se-
tembro, um curso sobre assuntos relacionados à Qualidade de Vida e voltado à
família rural, com duração de oito horas, passando pelas cidades de Altônia,
Umuarama, Cianorte, Terra Boa, Cambé, Jaguapitã, Assaí e São Sebastião da Amo-
reira. O último está programado para o dia 28 de outubro em Jussara.  

Qualidade de vida 





QUATRO RODAS 
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OJeep Renegade é o
único SUV compacto
oferecido no Brasil,

com opção de motor turbo
diesel, sendo também o
primeiro veículo nacional
com câmbio automático de
9 marchas. De acordo com
a montadora, oferece ní-
veis de acabamento, de
equipamentos e de segu-
rança inigualáveis em sua
categoria. E continua sen-
do o único que não deriva
de nenhum carro de pas-
seio, o que proporciona
posição elevada ao vo-
lante, robustez que en-
frenta qualquer tipo de
terreno e dirigibilidade su-
perior.

Entre os itens exclusivos
que apresenta no segmento,
destaque para controle anti-
capotamento (de série em
todas as versões), suspen-
são independente nas qua-
tro rodas (de série em todas
as versões), faróis diurnos
(DRL), especialmente impor-
tantes com a nova legisla-
ção brasileira (de série em
todas as versões), faróis de
neblina com função corne-
ring, que ligam automatica-
mente para o lado em que
se vira o volante, em baixa
velocidade ou durante ma-
nobras (de série em todas as
versões), ar-condicionado di-
gital de duas zonas (de série
no Longitude e Trailhawk),

air bag para os joelhos do
motorista (opcional), detec-
tor de ponto cego (opcional),
monitoramento de pressão

dos pneus (opcional) e duas
variedades de teto solar - pa-
norâmico e removível (opcio-
nais)

SERVIÇO - Faça um test
drive na Fipal Jeep, Rua Gas-
par Ricardo, 333 - Tel. (44)
3219-6100.

É o primeiro veículo nacional com
câmbio automático de 9 marchas

Orientação é do professor André Tomé da Silva,
coordenador do Ensino Médio do Integral Curso e Colégio 

Conheça os diferenciais desse
SUV compacto, único em seu segmento

Sua empresa joga fora ma-
teriais sujos como EPI’s, uni-
formes, estopas, big bags,
filtros e outros? Se a resposta
for sim, pode estar jogando
dinheiro no lixo, pois materiais
como esses podem ser higieni-
zados e reutilizados no mesmo
processo com uma redução de
custo de até 80% do valor de
compra de um novo. Em tem-
pos de crise o que mais se
ouve falar nas empresas é “re-
dução de custos”. Desta forma
as empresas estão buscando
soluções para reduzi-los, sem
impactar na produtividade. É o
que está propondo a Marfel La-
vanderia Industrial: a higieni-
zação dos materiais. 

De acordo com Diego Be-
lloni, encarregado de Meio
Ambiente da Marfel com a hi-
gienização há um aumento da
vida útil do EPI, pois pode ser

higienizado várias vezes sem
comprometer resistência, flexi-
bilidade e maciez originais;
consequentemente reduz os
custos na aquisição de novos
aventais e ainda reduz a quan-
tidade de resíduo gerado e cus-
teado para ser descartado. 

Outro material que ganha
cada vez mais espaço e desta-
que nos processos industriais
são as toalhas industriais que
substituem as tradicionais es-
topas. Diferentemente depois
de utilizadas não são descarta-
das. Em sistema de comodato,
depois de utilizados as toalhas
industriais são recolhidas pela
empresa de higienização, pas-
sam por lavagem e depois de
limpas as mesmas retornam
para a empresa reutilizar. 

SERVIÇO – www.marfel.
com.br e tel. (44) 3028-6008

Processo de higienização 
de materiais reduz custos 

Planejar os estudos

Cumprir a maratona de
estudos necessária para
uma boa aprendizagem e
ainda encontrar tempo na
rotina do dia a dia para se
divertir, praticar esportes,
sair com amigos e ficar
com a família, sem esque-
cer se de uma boa noite de
sono, não só é possível,
como necessário, segundo
comenta o professor André
Tomé da Silva, coordena-
dor do Ensino Médio do In-
tegral Curso e Colégio.

Para isso, orienta, é fun-
damental estabelecer um
planejamento de estudos
pensando na rotina diária
de atividades. “Sentamos
com cada aluno e monta-

mos um plano individual
conforme as atividades
que desenvolve, a facili-
dade que tem de aprendi-
zagem, o curso que deseja
fazer e as características
de cada um. É fundamen-
tal criar o hábito de estu-
dar, e quanto mais cedo
começar, melhor”, afirma o
professor André.

Ele explica que é preciso
ter um tempo para revisar
todo conteúdo visto no dia,
resolver exercícios comple-
mentares, ler mais sobre o
assunto para reforçar o
aprendizado. “Não precisa
ser uma rotina pesada de
estudos, mas organizada.
O aluno não pode só pen-

sar em estudar para a
prova, mas criar um há-
bito de estudos, que é o
que realmente vai possibi-
litar a aprendizagem”,
afirma.

O ideal, recomenda, é
que o aluno tenha pelos
menos duas horas de estu-
dos extra, além do período
escolar, no Ensino Médio
e, como o conteúdo pas-
sado no Terceirão e nos
Cursos Pré-Vestibulares
dobra, o tempo de estudos
também precisa, no mí-
nimo, dobrar. “E depen-
dendo do curso que se
deseja fazer, a dedicação
ao estudo tem que ser
maior”. 

EMPRESAS/INSTITUIÇÕES 



E
spécie comum nas
regiões atendidas
pela Cocamar, o
pacu (Piaractus

mespotamicus) pode chegar
a 30 quilos e é um dos pre-
feridos dos pescadores justa-
mente por ser arisco. Fis-
gá-lo tem sabor de conquis-
ta.

De hábito onívoro, o pacu é
parente da piranha mas se
alimenta de plantas, frutas,
grãos e até pequenos crustá-
ceos. Entre as iscas naturais
preferidas pelos “redondos”,
como muitos o chamam, de-

vido ao seu formato inconfun-
dível, destaque para minho-
ca, minhocoçu ou mas-
sas (o ideal é que
contenham até
30% de
proteí-
n a ) .
Peda-
ços de
peixes co-
mo tilápias e
lambaris tam-
bém são atrativos,
mas, segundo o coope-
rado Otair Roberto Palaro,
de Cianorte, é fre-
quente, entre os

Outubro é um dos meses mais indicados para capturar a espécie, que é frequente na região da
Cocamar e uma das preferidas pelos pescadores, por ter sabor de conquista. POR CLEBER FRANÇA

Pescaria
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O arisco pacu dos rios e lagos



PESCA
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A pesca na região está permitida somente até o mês de outu-
bro. Os governos federal e estadual instituem durante a pira-
cema (período de procriação) o período de defeso, que se estende
de 1º de novembro a 28 de fevereiro. Dessa forma, a pesca fica
restrita a uma quantidade limite para peixes exóticos [de outros
países, outras bacias do Brasil ou produzidos em laboratório].
Neste caso, a pesca só é permitida com linha de mão com anzol,
vara, caniço simples, carretilha e molinete. As iscas podem ser
naturais ou artificiais. 

Pesca proibida
entre novembro
e fevereiro

O Jornal Cocamar foi atrás
de histórias de pescadores e,
para esta edição, traz o relato
do produtor Ivo Palaro, de
Cianorte, que foi o primeiro a
assinar sua ficha de coope-
rado, no município, quando a
cooperativa instalou uma uni-
dade de atendimento lá, em
1982. Torcedor do Santos, ele
também gosta de jogar futebol
e garante ter participado de
todas as 28 edições da Copa
Cocamar, realizada anual-
mente. 

CORUMBÁ - “Aconteceu nu-
ma dessas pescarias em que

fomos com o pessoal da Coca-
mar para Corumbá”, começa
Palaro, explicando que ele fi-
cou alojado no mesmo barco
em que estava o atual presi-
dente do Conselho de Admi-
nistração, Luiz Lourenço. “Ele
brincou comigo sobre a
minha traia, que na verdade
não era das melhores. Rebati
dizendo que se tratava de
uma vara especial, ‘sismoló-
gica’. Ela cisma onde o peixe
está e pega mesmo”, sorri. Pa-
laro lembra que naquele dia
capturou quatro pacus, en-
quanto Lourenço, apenas
dois, mas reconhece: ele é um

pescador competente e orga-
nizado”.

QUEBROU - Segundo Palaro,
nessa pescaria eles foram fis-
gar pacus com vara de bam-
bu de 4 metros e linha da
mesma medida. “Você isca
com um coquinho e bate na
água igual bater feijão. Logo
no início fisguei um pacu de
4,200 kg, mas como ele era
muito grande, a vara que-
brou. Deu certo que consegui
segurar a linha e ainda trazer
o bicho pra dentro do barco.
A briga foi longa”, comenta o
cooperado de Cianorte. 

Com vara “sismológica”, a
pesca está garantida

Capturar jaú também
não é tarefa simples 

AVENTURA – Muitas vezes, quando vão a pescarias, a ansiedade é tamanha para chegar aos melhores pontos que, às vezes, os condutores
até se esquecem que veículos não foram feitos para as águas. As fotos foram cedidas pelo gerente geral da Unicampo, José Willami da Silva. 

pescadores, o uso
de salsicha, prin-

cipalmente no Rio Paraná. 

CEVAR - Os pacus são pes-
cados em profundidades de
4 a 6 metros ou próximo a
corredeiras. “Outubro e
abril são os melhores me-
ses para pegá-los”, conta Pa-
laro, que orienta: não deixe
de cevar o local de pesca
com milho cozido e sangue
de boi, uma boa estratégia
para atraí-los.  

Outra dica é utilizar anzol
encastoado. E caso a pesca
seja apoitado, a linha da car-
retilha deve ficar bem longe

do barco. No mínimo 100 me-
tros. “Quanto mais longe,
melhor”, recomenda Palaro.
Os anzóis que ele indica são
/6, /7 ou cava 100 número 6.    

A puxada do pacu é facil-
mente reconhecida. Depois
de “beliscar” a isca, ele a car-
rega em movimento brusco.
“Não precisa se apavorar.
Deixe a linha esticar en-
quanto o peixe leva a isca,
assim o anzol vai se alojar
na lateral da boca. Aí é só
aproveitar a briga até o
barco. Curta a emoção de re-
colher a linha sempre de
forma moderada”, aconselha
o produtor. 





PESCA
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Essa história é bem difícil de acreditar, mas quem participou da pes-
caria, jura de pés juntos: é tudo verdade. Aconteceu em 2004, em Porto
Jofre, no encontro dos rios Cuiabá e Piquiri, em Mato Grosso. 

O gerente geral da Unicampo, José Willami da Silva, conta que fazia
parte de um grupo organizado pela cooperativa: “A gente estava pes-
cando tranquilo, quando, de repente, o Antônio Carlos Marcoli capturou
um barbado”. Até aí nada de anormal, mas quando o pescador foi re-
colher o peixe, observou que havia na boca do bicho uma moeda de
50 centavos. Estranhando, chamou logo toda a turma que estava por
perto para ver com os próprios olhos e depois não dizer que ele estava
contando lorotas. “Provavelmente alguém deixou cair a moeda na água
e o peixe estava esperto”, supõe Willami, acrescentando: “Fizemos
questão de ajudar a pagar a pescaria com essa moeda”.

Uma moeda na boca 
do barbado. Acredite! 

“Caboclo d’ Água”, tam-
bém conhecido como “Nego
d’ Água”, é uma figura mis-
teriosa que alguns ribeiri-
nhos garantem existir. In-
tegrantes mais velhos da fa-
mília França, que tem pro-
priedade perto do Rio Pi-
rapó, em Maringá, contam
que a tal coisa era motivo
de muita conversa animada
e sustos, em tempos passa-
dos. Há quem afirme que a
figura aparecia no conhe-
cido poção das carpas, na-
quele rio. O descreviam co-
mo uma mistura de gente

com macaco, um bicho pu-
xado para o marrom, de es-
tatura pequena, que surgia
e afundava próximo ao bar-
co quando se pescava apoi-
tado. E, não raras vezes,
tentava virar a embarcação. 

Ao pesquisar na internet,
descobre-se muitos casos
semelhantes em várias re-
giões do Brasil, caso de Ma-
riana e Barra Longa, em
Minas Gerais. O agricultor
Antônio Felipe Resende diz
ter sido atacado: “É parecido
com um gorila amarron-

zado, médio porte e com
olhos e dentes grandes”. Se-
gundo Resende, a tal figura
estava na beira do rio, tran-
quila, quando o pescador se
aproximou. Talvez, por sen-
tir-se acuado, aquilo pulou
pra cima do homem e o
agarrou por uma das per-
nas, só soltando e sumindo
na água depois de levar
uns sopapos. Essa história
o pescador relatou a uma
emissora de TV local, con-
cluindo: “O bicho é feio, fi-
quei com um medo da-
nado”.

À esquerda. Antônio Carlos Marcoli, que
protagonizou fato inusitado, e, acima,

Williami. Na foto de baixo, o presidente
da Unicampo, Luciano Ferreira Lopes

O misterioso “Nego d’água” 
continua rendendo histórias

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





A VCT, filial e distribui-
dora da Vinícola Concha y
Toro no Brasil, que tem
no seu portfólio todos os
produtos das vinícolas
Concha y Toro (Chile), Tri-
vento (Argentina) e Fetzer
(EUA). 

A empresa segue inves-
tindo fortemente nas princi-
pais marcas do Chile, como
Casillero del Diablo e Mar-
ques de Casa Concha. Além
disso, a VCT apresenta um
novo rótulo de Reservado, o
vinho importado mais ven-
dido no Brasil.

A marca argentina, Tri-
vento, continuará recebendo
especial atenção porque, de-
pois do Chile, é o país que
mais vende vinhos para o
Brasil. Finalmente, será tra-
zido ao país um vinho da
Califórnia (EUA), por se tra-
tar de uma origem ainda
pouco explorada no Brasil e
com altíssimo potencial. 

Em rankings como o da
Associação Brasileira de Su-
permercados - Abras (2016),
o Reservado Concha y Toro
ocupa o 1º lugar em todas as
áreas apuradas pela Niel-

sen.  Já Casillero del Diablo,
marca emblemática da com-
panhia, está no 3º lugar, fa-
zendo da Concha y Toro a
única vinícola a figurar com
dois produtos nas avalia-
ções. 

“Somos parte de uma ca-
tegoria com enorme poten-
cial a ser explorado e, como
líderes de mercado, é nossa
responsabilidade impulsio-
nar seu crescimento, apre-
sentando um modelo de ne-
gócios interessante, susten-
tável e de longo prazo aos
nossos parceiros”, afirma

Francisco Torres, diretor co-
mercial da VCT Brasil.

NOVIDADES - O lança-
mento no mercado brasi-
leiro do novo rótulo de Re-
servado, com a inédita cepa
White Zinfandel, tipica-
mente californiana, é uma
das novidades da empresa
em 2016. Segundo a Abras,
o Reservado Concha y Toro
é o vinho importado mais
vendido no Brasil. 

O segundo lançamento é o
Travessia Malbec, produ-
zido na província de Men-

doza, sob o aval da Bodega
Trivento e portfólio da viní-
cola chilena Concha y Toro.
O Travessia Malbec traz
para as gôndolas nacionais
o sabor da cepa insigne da
Argentina, que está entre as
que mais agradam o pala-
dar dos brasileiros.

O californiano Anthony’s
Hill é o outro lançamento da
marca Fetzer. Trata-se de
um produto que será ofere-
cido em um mercado que
historicamente sempre tra-
balhou com produtos califor-
nianos mais caros. 
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NOVIDADES

Os telhados dos barracões e
de casas nas propriedades ru-
rais, e mesmo nas cidades,
podem ser transformados em
uma plataforma para captação
e aproveitamento da água da
chuva. A afirmação é feita por
Marcelo Alfredo Martin, pro-
prietário do Centro Comercial
Tiradentes, tradicional em-
presa de Maringá, especiali-
zada em materiais de
construção, decoração, presen-
tes e ampla linha de produtos.

Segundo Marcelo, depen-
dendo da extensão do telhado,
o volume de água da chuva a
ser captado, é significativo. E,
se filtrada e armazenada ade-
quadamente, o líquido pode
ser aproveitado para a aplica-
ção de defensivos na lavoura,
limpeza de áreas externas, la-
vagem de máquinas e veícu-
los, rega de plantas, descarga
de vasos sanitários e até mes-
mo para lavar roupas, duchas
e piscinas, reduzindo gastos
com água ou energia elétrica
usada no acionamento de
poços artesianos.

CALHAS - Para a instalação
de um sistema de captação
de água da chuva nos telha-
dos de barracões agrícolas,
em obras residenciais e co-
merciais, Marcelo cita que a
fabricante Tigre lançou uma
linha de calhas para telhado,
com condutores e conexões
apropriadas: a de marca
Aquapluv Style. “São resis-
tentes e fáceis de instalar”,
afirma. 

O empresário também co-
menta sobre a linha de gre-

lhas e calhas de piso que a
Tigre desenvolveu para cole-
tar e conduzir a água e outros
líquidos do piso. “São diver-
sos modelos constituídos de
um material simples e ao
mesmo tempo resistente, com
um design harmonioso, tor-
nando-se item decorativo para
o lado externo da residência,
além de útil e prático”, diz.

SERVIÇO - Centro Comercial
Tiradentes, tel. (44) 3225-
7979  Avenida Tiradentes,
1382 , Maringá (PR). 
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Novo sistema de captação de água
facilita a vida do produtor

Soluções que trazem comodidade e economia 

As águas subterrâneas são
um recurso utilizado por
ampla parcela da população
brasileira. Em razão do bai-
xo custo e da facilidade de
perfuração, captar água do
aquífero livre ainda é muito
utilizada no Brasil. 

A qualidade bacteriológica
é uma das exigências mais
importantes da água de con-
sumo, em especial porque a
mesma está diretamente li-
gada a doenças de origem hí-
drica. Se não apresentar
qualidade, a água pode ser
uma fonte de patógenos co-
mo parasitas, fungos, vírus
e bactérias. 

A Tratec Consultoria rea-
liza seu trabalho nos padrões
da Portaria 2914/2011 do Mi-
nistério da Saúde. A portaria
estabelece que a água potá-
vel deve estar em conformi-
dade com os padrões micro-
biológicos, de turbidez, de
substâncias químicas que re-
presentam risco à saúde, de
radioatividade e de aceitação
para consumo humano. 

PRODUTOS - A empresa ofe-
rece aos clientes sistemas
para tratamento de água,
nos padrões de potabilidade

em comodato, incluindo
bombas dosadoras, tambo-
res, gabinetes, produtos quí-
micos, análises laborato-
riais, relatórios conclusivos
mensais já protocolados jun-
to à Vigilância Sanitária lo-
cal, requisitos estes exigidos
pela legislação, a fim de ga-
rantir água com qualidade.
Neste formato de trabalho, o
objetivo da Tratec é estabele-
cer uma relação entre ges-
tão, padrão de qualidade de
atendimento ao cliente e re-
sultados obtidos pela em-
presa. 

Tratamento de água e
efluentes é indispensável
para a saúde humana 

Uma bebida cada vez
mais apreciada no Brasil

A qualidade bacterioló-
gica é uma das exigên-
cias mais importantes
da água de consumo

VINHO 





NOVIDADES

Uma decoração chique não
requer, necessariamente,
itens caros e materiais no-
bres. Com bom senso, orien-
tações e artigos de decoração
adequados, é possível criar
um ambiente sofisticado e de
bom gosto, conforme orien-
tam as consultoras de ven-
das Danieli Ragazzi e Isabeli
Bernardi, da empresa Or-
ganne Móveis e Acessórios,
empresa especializada em
móveis de alta qualidade.

EQUILÍBRIO - A primeira re-
gra, diz Isabeli, é dosar a
quantidade de acessórios e
tomar cuidado para que haja
um equilíbrio entre a forma e
a função, ou seja, apostar tanto
em itens decorativos quanto
em funcionais. “Não é preciso
esbanjar para deixar a casa
apresentável. Hoje em dia, com
uma boa consultoria, itens e as
cores certas, é possível deixar
a casa nova e muito aconche-
gante”, afirma.

COMBINAR - Para quem des-
eja redecorar o quarto ou a
sala, mas o orçamento está
apertado, a dica de Danieli é
conciliar almofadas com o ta-
pete. O charme fica por conta
das cores e estampas. Unir
sempre e combinar, mas sem
exagerar, é claro. 

PAREDE - Adesivos ou papéis
de parede, que cobrem os re-
vestimentos da cozinha e ba-
nheiro, conferem graça ao
ambiente e são de fácil aplica-
ção. “Outra dica é colorir uma
única parede na sala e em
outra colocar espelhos para
dar um ar de amplitude”, cita
Isabeli. 

Também pode se colocar,
nas paredes, belos quadros.
“Pode-se investir em pôsteres
ou paisagens vendidos em pa-
pelarias ou lojas especializa-
das. Coloca-se uma moldura
bacana e pronto”, orienta Da-
nieli. 

ESPELHOS - Outra dica das
consultoras é o uso de espe-
lhos, que pode turbinar a deco-
ração. “E se quiser ousar um
pouco mais, troque a ilumina-
ção tradicional por pendentes”,
diz Isabeli.

CHARME - Por fim, aquele
móvel antigo e desgastado
no canto pode dar um toque
de história no lar, além de

conferir charme e estar em
alta nos dias de hoje, acres-
centa Danieli, ressaltando
que um belo arranjo com flo-
res artificiais ou naturais
também é opção de decora-
ção. “E se não puder trocar o
piso da casa, pelo menos um
tapete é possível. Com cer-
teza, sairá muito mais em
conta e fará uma grande di-
ferença”, finaliza.
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Decoração não precisa
de luxo para ser bonita

Orçamento apertado
também não é motivo
para tornar o ambiente

mais agradável

Cozinhas planejadas não
são apenas um local para a
preparação do alimento: é o
lugar onde a família se reú-
ne. Por isso, se estiver  inte-
grado com a área de lazer,
transforma-se naturalmente
em um espaço gourmet.

As necessidades das fa-
mílias diferem e, por isso, é
importante determinar o es-
tilo de vida, as preferências
e os hábitos alimentares de
cada qual para executar o
projeto, conforme afirma
Berta Cesco, designer de in-

teriores e consultora de
Vendas da Marel Móveis.

“O projeto deve combinar
com o estilo preferido da fa-
mília e a decoração geral do
resto da casa”, diz. Segundo
Berta, há vários pontos prá-

ticos que devem ser consi-
derados e discutidos antes
de iniciar o projeto de uma
cozinha planejada. 

IDEIAS - Uma sugestão
para as cozinhas são os bal-
cões centrais (ilhas) que fa-
cilitam o preparo de um
prato e possibilitam uma in-
tegração entre as pessoas.
Ela sugere um modelo de
cozinha contemporânea (fo-
to) integrada aos demais
ambientes. Bem iluminada
e com cores sóbrias, unifica
a ilha central, mesa de jan-
tar e lareira. Na bancada de
apoio (ao fundo da ilha) foi
utilizada uma torre lateral
embutindo o forno e o mi-
cro-ondas. 

Os armários superiores
são todos automatizados com
o sistema Servo Drive, da

Blum, com iluminação de
apoio em fitas de led da Ar-
tetílica. Prolongando a ban-
cada de apoio, foi instalada
uma lareira elétrica e inse-
rido um fogão cooktop na
ilha, que é uma ideia mo-
derna e prática. Acima dele,
uma coifa quadrada fazendo
toda a exaustão do espaço.
Ao lado do fogão foi colocada
uma cuba dupla, sendo um
lado triturador para eliminar
os resíduos de alimento e se-
parar o lixo orgânico. 

Finalmente, defronte à
ilha foram colocadas três
banquetas para uma rápida
refeição, e nichos decorati-
vos. Uma mesa de jantar
com tampo de madeira de
demolição e cadeiras con-
temporâneas dão equilíbrio
e aconchego ao
ambiente.

Crie o seu próprio espaço gourmet

Equilíbrio e aconchego ao ambiente: a família vai gostar 





ARTIGO
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Adão Soares Nogueira* 

C
om o passar dos
anos, o transporte de
grãos vem se moder-
nizando em todas as

áreas que o envolvem no
Brasil e no mundo. Saímos
do caminhão movido à gaso-
lina da década de 50, para os
modernos bitrens e rodo-
trens. Isso sem mencionar as
estradas brasileiras que, na
sua maioria, era de terra e,
hoje, grande parte é pavimen-
tada. No entanto, engana-se
quem pensa que o Brasil está
caminhando a largos passos
rumo à modernidade. Em
comparação a países de pri-
meiro mundo, que investem
e têm preocupação em avan-
çar rumo à modernização, oti-
mizando cada vez mais o
transporte de sua produção
agrícola, estamos ficando
para trás. 

Aqui não se investiu em
ferrovias e hidrovias, meios
bem mais baratos, rentáveis,
seguros e menos poluentes.
Isso sem falar nas péssimas
condições dos caminhões no
Brasil. Estima-se que existem
cerca de 250 mil veículos de
transporte com mais de 30
anos de uso no país – a frota
brasileira de caminhões tem
idade média de 17,4 anos e
apenas 42% da frota tem
idade até 5 anos. 

Grande parte da culpa se
deve ao governo irresponsá-
vel dos últimos anos, que co-
locou recursos à disposição
para a compra de caminhões,
com juros subsidiados, mas
não elaborou um plano de re-
novação de frota, deixando de
exigir, por exemplo, que veí-
culos  sucateados, altamente
poluentes e sem condições
mínimas de manutenção, fos-
sem retirados de circulação.
Isso fomentaria bastante a in-
dústria de aço, já que cerca
de 70% do aço usado no Bra-
sil é originado de reciclagem.

Os implementos usados
por caminhões, como carro-
çarias, caçambas e carretas
também estão em péssimas
condições, já que grande
parte é velha e ultrapassa-
da, o que gera uma grande
perda de grãos nas estradas
brasileiras. A Confederação
da Agricultura e Pecuária
do Brasil (CNA) estima que
sejam desperdiçados cerca
de 10 milhões de toneladas
de grãos por ano nas estra-
das. Somente no Paraná es-
coam pelas canaletas ro-
doviárias 1 milhão de tone-
ladas de soja. Em época de
colheita, o que mais se vê na

beira das rodovias são os
grãos que caem das carroce-
rias. O chamado transporte
curto, do campo até os silos,
se feito de maneira inade-
quada, sem cuidado, pode
representar um grande pre-
juízo para os agricultores.
Empresas estimam que du-
rante o percurso, meio por
cento da carga fique pela es-
trada, quantidade que pode
chegar até as três sacas por
caminhão. O problema é pa-
recido no transporte longo,
aquele que leva a produção
dos armazéns até os portos
ou às indústrias esmagado-
ras.

É necessário que haja uma
conscientização tanto dos
transportadores quanto do
governo, sabendo que o ru-
mo em direção à moderni-
dade só se dará evitando
desperdícios. E isso só será
possível com a realização de
investimentos em equipa-
mentos produzidos com essa
finalidade, para que no fu-
turo o desperdício absurdo
possa ser transformado em
benefícios à economia brasi-
leira.

* Adão Soares Nogueira
é da Frota Implementos
Rodoviários

A dinâmica do transporte no Brasil

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil
(CNA) estima que sejam desperdiçados cerca de
10 milhões de toneladas de grãos por ano nas
estradas brasileiras, em sua maior parte devido
ao transporte inadequado 



PAISAGISMO

Casas de campo são refúgios
para se recompor as energias.
Quem tem uma, sabe o quanto
é agradável a interação com
plantas e flores ou comparti-
lhar esse espaço, recebendo
amigos. A natureza ajuda a
compor esse clima de tranqui-
lidade da propriedade rural”,
afirma a arquiteta Bruna Cro-
zatti Venazzi, de Maringá. 

Projetos de paisagismo com
muito verde e pedras conferem
beleza e valorizam o local “Ao
construir a casa, é importante
que a localização seja estraté-
gica e permita uma boa visibi-
lidade do entorno”, orienta
Bruna, responsável pelo pro-
jeto da casa e paisagismo da
propriedade rural em Bom Su-
cesso (fotos). 

A área social da casa possui
longos planos de vidro para
integrar o exterior com o am-
biente de lazer e paisagismo.
“Nosso objetivo foi explorar a
simplicidade do campo”, diz a
arquiteta.

AGRADÁVEL - Com uma am-
pla linha de produtos e uma

equipe de profissionais espe-
cializados para orientar os
produtores a definir a me-
lhor forma de tornar a proprie-
dade ainda mais agradável, a
Bella Pedra foi fornecedora de
produtos e parceira neste pro-
jeto.

“O paisagismo aproveita os
espaços externos permitindo
que a natureza seja o cartão
de visitas do sítio”, afirma
Lourenço Fadel Filho, proprie-
tário da Bella Pedra.
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Um cantinho para relaxar
Casos de campo são cada vez mais
valorizadas, justamente, pela interação
com a natureza 



E
m parceria com o
Instituto Emater e o
Instituto Agronô-
mico do Paraná

(Iapar), a Cocamar promoveu
no início de setembro um
giro técnico para tratar sobre
a dessecação da braquiária.
Para isso, cerca de 70 técni-
cos e produtores se desloca-
ram à Unidade de Difusão de
Tecnologia (UDT) da coopera-
tiva, em Floresta, região de
Maringá, onde o evento acon-
teceu.  

A área demonstrativa mon-
tada no local ocupa três hec-
tares com consórcio de milho
e braquiária, sendo que em
uma parcela foram feitas des-
secações em diferentes épo-
cas com o objetivo de avaliar
a melhor opção, consideran-
do o volume de massa de
braquiária que se forma e
fica no solo como cobertura,
o controle de plantas danin-
has e a influência do estágio
de decomposição da braquiá-
ria na plantabilidade da soja,
conforme explicou o enge-
nheiro agrônomo Edner Be-
tioli Júnior, responsável téc-
nico pela UDT.

A ação fez parte da cam-
panha “Plante seu Futuro”,
do governo do Estado, lan-
çada em 2013 e implemen-
tada por meio da Secretaria

de Estado da Agricultura e
Abastecimento – SEAB e par-
ceiros. 

CAPACITAR - O trabalho tem
como proposta ações perma-
nentes de divulgação e capa-
citação dos produtores para a
adoção de boas práticas agrí-
colas no campo, utilizando as
tecnologias já validadas e dis-
poníveis, que proporcionem
incremento da rentabilidade
com preservação ambiental. 

Segundo o engenheiro
agrônomo do Instituto Ema-
ter e articulador da cam-
panha, Celso Daniel Seratto,
o programa visa unificar, nu-
ma mesma plataforma, todas

as técnicas de sustentabili-
dade disponíveis produzidas
por empresas de pesquisa,
poder público e a iniciativa
privada, estimulando o pro-
dutor a produzir com quali-

dade, reduzir os custos de
produção com o uso racional
dos insumos e oferecer ali-
mentos seguros à sociedade,
cuidando da preservação do
meio ambiente. 
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CAMPANHA 

“PLANTE SEU FUTURO”

“Dos 5,24 milhões de hec-
tares cultivados com grãos
no Paraná, mais de 2 mi-
lhões sofrem com problemas
de compactação. O que preo-
cupa é que muitos produtores
têm revolvido a terra na ten-
tativa de achar uma solução
para o problema, correndo o
risco de piorar ainda mais a
situação, sem ver que saída
está na braquiária.” 

A afirmação foi feita por
Nelson Harger, engenheiro
agrônomo do Instituto Ema-
ter e coordenador estadual da
campanha “Plante Seu Futu-
ro”. Ele destacou os resulta-
dos obtidos com o consórcio
de milho com braquiária em
propriedades referência e na
UDT. “Aqui está um grande
exemplo”, disse.

IDEAL - O pesquisador do

Iapar, Ivan Bordin falou so-
bre os resultados obtidos em
alguns experimentos feitos
com a braquiária na região
de Londrina. Dentre os vários
sistemas testados identificou
como o ideal o plantio simul-
tâneo do milho com a bra-
quiária utilizando uma única
operação, com menor custo,
ressaltando ser possível o
consórcio mesmo no caso dos
produtores que adotam o es-
paçamento de 45 cm de en-
trelinhas para o milho, desde
que adapte na semeadora
uma caixa acoplada para dis-
tribuição das sementes de
braquiária.

Para Bordin, fazer consór-
cio de milho com braquiária
é uma poupança, um investi-
mento em que o produtor só
percebe a diferença quando
precisa. “É em anos de vera-

nico que ele enxerga o resul-
tado, com a palhada cobrindo
o solo e mantendo a umi-
dade”. Isso sem falar no con-
trole da buva e outras plantas
daninhas, na melhor estrutu-
ração do solo, prevenindo a
erosão, dentre outras vanta-
gens. 

Resultados são vistos em anos de veranicos 

Dos 5,24 milhões de hectares
cultivados com grãos no Paraná,
mais de 2 milhões sofrem com
problemas de compactação”

NELSON HARGER, coordenador da campanha

Ação visa unificar, numa
mesma plataforma, todas as
técnicas de sustentabilidade
disponíveis produzidas por

empresas de pesquisa,
poder público e a
iniciativa privada

Bordin, do Iapar: ideal
é o plantio simultâneo
de milho e braquiária 

Giro técnico na Unidade de Difusão de Tecnologias (UDT), no início de setembro em Floresta, abordou
o consórcio de milho e braquiária como forma de exploração sustentável. POR MARLY AIRES 






