R$ 100 BILHÕES
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COOPERATIVISMO

é quanto planejam faturar
as cooperativas do Paraná
EXPANSÃO Prazo para alcançar

o objetivo ainda não está definido,
mas a maior parte do crescimento
virá da agroindustrialização

As cooperativas do Paraná estão traçando um plano para
dobrar o faturamento alcançado em 2014 e alcançar R$ 100
bilhões. A estratégia foi batizada de Paraná Cooperativo 100
(PRC 100) e o assunto vai marcar a passagem do Dia Internacional do Cooperativismo, no primeiro sábado de julho.
Uma série de encontros neste sentido ocorreu nas últimas
semanas em todo o Estado, com apresentação de metas e
discussões sobre as possibilidades do setor. Após mobilização da cadeia produtiva, será definido um prazo para a alavancagem.

DESAFIO - Com os preços de commodities como soja e milho
em queda no mercado internacional, o entendimento é que
o desafio será maior em atingir os R$ 100 bilhões. O incremento deve vir fortemente da agroindustrialização, conforme explica o gerente técnico da Organização das
Cooperativas do Paraná (Ocepar), Flávio Turra.

O presidente do Sistema Ocepar, João Paulo Koslovski, avalia que “as reuniões evidenciaram o interesse e forte participação dos presidentes das cooperativas na discussão e
direcionamento relacionados ao planejamento estratégico”.
O PRC 100 vem sendo debatido desde o segundo semestre
de 2014 e foi validado pelos presidentes das cooperativas
para execução, afirma.

Cooperativas de todos os ramos definem suas estratégias.
Os próprios presidentes já participaram ou devem passar
por programa de profissionalização. Os eventos reuniram
mais de 350 líderes do setor. Será necessário “comprometimento” para que os R$ 100 bilhões sejam atingidos, afirma
Koslovski.
MODELO - O Paraná é referência nacional em cooperativismo, com 230 empresas no setor, perto de 80 no ramo
agropecuário. As cooperativas empregam 72,5 mil pessoas
e envolvem perto de 1 milhão de habitantes, conforme a Ocepar. Os investimentos do último ano chegaram perto de R$
3 bilhões, mais da metade em agroindústrias.
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bilhões de reais
foram os investimentos
no último ano
Detalhe do parque
industrial da Cocamar,
em Maringá

Setor detém
56% do PIB do
agronegócio no Estado
Com participação de 56% no Produto Interno Bruto (PIB)
do agronegócio paranaense, as cooperativas rurais produzem riqueza do lado de fora das porteiras das fazendas.
Somente nos últimos quatro anos, as empresas do setor
faturaram R$ 167 bilhões, uma injeção de ânimo na economia do Estado. O volume foi alcançado graças a um
crescimento contínuo, em ritmo 80% mais forte que o estadual.

Para se ter ideia, o crescimento médio do Produto Interno Bruto (PIB) paranaense entre 2011 e 2013 foi de
10%. Já as cooperativas evoluíram 18% ao ano. Essa expansão veio da valorização das commodities agrícolas
no mercado internacional e também resultou os investimentos estratégicos na agregação valor à colheita dos
cooperados.
O balanço consolida empresas multibilionárias e também um polo de negócios que é referência internacional.
A presidente da Aliança Cooperativa Internacional (ACI),
Pauline Green, acredita que, em países emergentes como

a África do Sul, o modelo paranaense causaria uma
"transformação extraordinária". Esse efeito é observado
nas principais cidades onde as cooperativas estão instaladas no Paraná. Dos dez municípios com Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) acima da média do estado,
incluindo Curitiba, seis são sedes de grandes cooperativas.
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6

bilhões de reais
é quanto a
Cocamar quer
faturar em 2020

Cocamar mantém previsão para 2015
A Cocamar está a meio ano de alcançar o objetivo de romper a histórica barreira dos
R$ 3 bilhões em faturamento, superando em pelo menos 5% o montante atingido em
2014, de R$ 2,850 bilhões. Segundo o presidente-executivo José Fernandes Jardim Júnior, fatores como a manutenção dos preços da soja no primeiro semestre, sustentada
pela alta do dólar, permitiram que a cooperativa continuasse almejando aquele patamar.
Ele destaca que há outros indicativos apontando para o crescimento, como a expansão
no recebimento de produtos agrícolas a cada ano, e o aumento das vendas de insumos
agropecuários e produtos industrializados. Fernandes reforça que a grande meta é dobrar de tamanho até 2020, conforme definiu o planejamento estratégico da cooperativa,
ou seja, faturar R$ 6 bilhões.
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opiniões & ideias

ESTAMOS VIVENDO UM
TRANCO DE CRÉDITO VIOLENTO
E VAI CAIR A TECNOLOGIA

ALEXANDRE MENDONÇA DE BARROS, ESPECIALISTA DE MERCADO,
DURANTE O FÓRUM NACIONAL DE AGRONEGÓCIOS EM MARINGÁ

75%

do milho de inverno foram cultivados
este ano, em Umuarama, com sementes
caseiras. Situação é parecida em
Iporã e Nova Andradina (MS)

“É um sistema fantástico, recomendo
a todo produtor que pensa em aderir,
mas é preciso fazer bem feito,
com tecnologia e orientação
técnica especializada”
OSMAR DIAS, sobre o sistema de Integração
lavoura, pecuária e floresta

PAP: haverá,
mesmo, recursos?

De acordo com a Federação da Agricultura do Estado
do Paraná (Faep), a maior preocupação que se coloca
em relação ao Plano Agrícola e Pecuário 2015/16, lançado no mês passado pelo governo federal, é se os produtores terão acesso aos recursos controlados ou se
necessitarão financiar uma parte maior da safra com
os recursos livres.

ABELHAS - Sem se conhecer ao certo os motivos, em várias regiões do planeta,

produtores e ambientalistas denunciam a drástica redução das populações de abelhas,
essenciais para a polinização das culturas e todo o ecossistema. (Foto: Cleber França)

A FAEP lembra que, recentemente, havia promessa
de recursos de pré-custeio aos produtores, mas o principal agente financeiro do crédito rural, de forma inédita, não ofertou os R$ 7 bilhões prometidos a taxas de
6,5% no pré-custeio, o que aumenta as suspeitas sobre
a real disponibilidade desses recursos controlados.

36,1 milhões de hectares
de milho e um recorde de

34,2 milhões de
hectares de soja.

(Esses são os números apresentados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos em
seu relatório de intenção de plantio da safra deste
ano naquele país, onde chuvas em grande intensidade causam atraso na operação)

UM DESAFIO E TANTO -

Para atender a demanda de grãos (arroz, milho,

soja e trigo) projetada para os próximos dez anos, o mundo terá de produzir mais

441 milhões de toneladas, das quais o Brasil deve fornecer, com aumento de
produção, 68,5 milhões (16%) . A projeção é de que a safra brasileira passe
de 198,8 milhões em 2016 para 267,3 milhões de toneladas em 2026.

Elas já
são 15% dos
associados
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COOPERATIVA

PRODUTORAS Encontro do

Núcleo Feminino reuniu 500
participantes no último dia
11 em Maringá
Aproximadamente 500
produtoras rurais, entre cooperadas e esposas de associados que residem em dezenas de municípios nas regiões noroeste e norte do
Paraná, participaram no último dia 11 em Maringá do
Encontro anual de Núcleo

promovido pela Cocamar.
Na abertura, o presidenteexecutivo José Fernandes
Jardim Júnior, destacou a
importância do papel da
mulher no fortalecimento da
cooperativa e também, ao
lado do marido e filhos, na
gestão da propriedade. "É

A produtora Nair Piveta
Munhoz, de Sabáudia, região de Londrina, disse que
participa há quase 30 anos
de atividades relacionadas
ao público feminino rural
em sua região. Ela integra o
núcleo formado pela Cocamar em Sabáudia, do qual
foi uma das fundadoras, e
salienta que a cooperativa "é
o nosso porto seguro", onde
- acrescentou - eles buscam
informações, desenvolvi-

mento técnico e realizam
seus negócios com segurança. Esposa do produtor José
Munhoz, Nair é mãe de três
filhos e a propriedade deles
totaliza 20 alqueires, onde
cultivam grãos.

preciso que vocês nos ajudem a cuidar da Cocamar",
frisou, salientando que as
produtoras representam
15% do quadro associativo,
formado por 12,4 mil cooperados e cerca de 30 mil
clientes. "Temos muitos desafios pela frente", lembrou,

“É o nosso porto seguro”

Nair Munhoz

Também de Sabáudia vieram três representantes de
uma mesma família de sobrenome polonês, Skraba:
Josiane, Nilce e Maria Celina, esposas, respectiva-

mente, dos cooperados
Alex, Félix e João. Elas contaram que costumam participar dos eventos organizados pela cooperativa. “A
gente leva conhecimentos
importantes para o trabalho
e a vida”, afirmou Josiane.
É também o pensamento de
Cleuza Sandaniel Sevidanis, esposa de Antônio, produtor de gado e suínos do
mesmo município.

Josiane, Nilce e Maria Celina

explicando que o crescimento da organização é um
imperativo, uma vez que
grande parte dos custos não
podem ser controlados como os reajustes das tarifas de energia elétrica, da
mão de obra e a carga de
impostos.

Representantes das
regiões noroeste
e norte do Estado
lotaram a associação
Cocamar

É preciso que vocês nos
ajudem a cuidar da Cocamar”

JOSÉ FERNANDES JARDIM JÚNIOR,
presidente-executivo

Geni Martins

Cecília Fujii
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ENVOLVER "Temos que
contribuir para fortalecer a cooperativa",afirmou Elizabete Bosso
Machado, moradora na
Comunidade Guerra em
Maringá. Segundo Elizabete, que é casada
com o cooperado Valdecir Machado, a prosperidade no campo depende do envolvimento de
toda a família, o mesmo
acontecendo na cooperativa. “É um tempo
bem aproveitado”, disse
Geni Losso Martins, esposa do produtor Valdemar Barbero, também
de Maringá. Outras
duas participantes da
mesma cidade, Késia
Pereira da Silva Pacheco Santos (esposa do
produtor Marcelo Santos) e Cecília Midori
Fujii (casada com Florindo), também elogiaram a realização.

Osmar elogia cooperativa e sugere
maior participação das famílias

Depois de almoçar com dirigentes da Cocamar, o vicepresidente de Agronegócios
do Banco do Brasil, Osmar
Dias, foi convidado pelo presidente do Conselho de Administração da cooperativa,
Luiz Lourenço, a fazer uma

saudação às produtoras.
Muito aplaudido ao chegar,
Dias começou dizendo que “A
Cocamar é uma dádiva para
Maringá” e ressaltou a importância da cooperativa para
a economia da cidade, região,
e também para o desenvolvi-

mento econômico dos seus
associados. Ele sugeriu
maior participação da família
na gestão da propriedade
rural, lembrando o papel da
mulher nesse contexto. “Não
há como o país superar o
atual momento de dificulda-

des sem contar com a força
do agronegócio.” Dias lembrou que enquanto todos os
demais setores da economia
levaram a balança comercial
do país a um déficit de US$
90 bilhões em 2014, o agro,
em contrapartida, apresentou
um superávit de US$ 86 bi. “O
caminho é fortalecer o campo, fazer da propriedade uma
unidade cada vez mais produtiva e, em relação a isso a
participação da mulher é fundamental”, completou.

Osmar Dias e o
presidente do Conselho
de Administração da
Cocamar, Luiz Lourenço:
“o caminho é fortalecer
o campo”
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A justiça
tarda, mas
não falha

Produtores rurais que fizeram operações de crédito
rural em 1990 podem pedir
ressarcimento ao governo.
Conforme a Revista Agro
DBO já havia publicado em
sua edição de fevereiro último, houve naquela época
uma diferença de 43,04%
que deve ser restituído ao
produtor com os acréscimos legais. A orientação é
que o produtor procure informações junto ao Banco
do Brasil ou ao Banco Central do Brasil sobre eventuais operações realizadas
nesse período e contemplem o pagamento da diferença apontada. De acordo
com lideranças, o produtor
não pode perder a oportunidade de obter (ainda que
tarde) o ressarcimento devidamente fixado pelo judiciário.

SafraTec de Inverno será dia 10

Em nova configuração, a SafraTec de Inverno será promovida pela Cocamar no dia 10 de julho, das 8:30 às 17h,
na Unidade de Difusão de Tecnologias (UDT) em Floresta,
região de Maringá. Importante vitrine tecnológica, a iniciativa conta com cerca de 50 empresas parceiras, entre fornecedores de sementes, fertilizantes, produtos agroquí-

Começam as reuniões com
associados nos municípios
uma estrutura de recebimento
de grãos implantados em
2014. Por sua vez, Ivinhema
recebeu, no mês de maio,
uma loja.

A Cocamar promoveu na
manhã de 18 de junho em
Nova Andradina (MS), com a
participação também de produtores do vizinho município
de Ivinhema, a primeira de
uma série de reuniões para
apresentar ao quadro associativo o desempenho da cooperativa no primeiro semestre
do ano e as projeções para o
segundo. Em ambas as cidades, a chegada da Cocamar é
recente: na primeira, há uma
loja para comercialização de
produtos agropecuários e

A iniciativa faz parte do calendário de reuniões que a administração realiza duas vezes por ano, nos municípios
das regiões de atuação da cooperativa, para uma prestação
de contas aos produtores. Nos
demais municípios, os eventos acontecem entre os dias 13
e 17 de julho. São 63 unidades

O evento, que tem a coparticipação da Emater/PR e do Iapar, começa ás 13:30h e a propriedade está localizada na Estrada São Tomé, quilômetro 6.
O programa prevê visitas dos

participantes a três estações
(Sistemas de ILPF - Realidade
aplicada, Custos de produção
comparando os diferentes sistemas (Pecuária Convencional
X ILPF, e Pecuária de alto ren-

ILPF tem evento no dia 1º/7

A Cocamar organiza no dia 1º
de julho em Umuarama, na Fazenda Paineira, pertencente ao
cooperado Abílio Fernandes,
um dia de campo sobre integração lavoura, pecuária e floresta.

micos e outros, além de maquinários. O evento apresentará
uma série de experimentos voltados ao incremento da produtividade de culturas de inverno, com destaque para
milho e trigo. Os protocolos sobre integração lavoura-pecuária-floresta, manejo de solo, cultura de café e palestras técnicas, estão também entre os atrativos.

distribuídas pelas regiões noroeste e norte do Paraná, oeste
de São Paulo e sudoeste do
Mato Grosso do Sul, atendendo a 12,4 mil cooperados e
cerca de 30 mil clientes.

De acordo com o presidenteexecutivo José Fernandes Jardim Júnior, a cooperativa
mantém a perspectiva de superar a barreira histórica de
R$ 3 bilhões de faturamento
em 2015, contra os R$ 2,850
bilhões totalizados no ano passado.

dimento) e uma palestra com
Leandro Bovo, da mesa de
commodities do Banco Espírito
Santo, sobre tendências de mercado. O encerramento está previsto para às 17h.

63

é o número de
unidades da Cocamar,
nas regiões noroeste
e norte do Paraná,
oeste de São Paulo
e sudoeste do Mato
Grosso do Sul

200

participantes, entre
produtores e técnicos,
é a expectativa dos
organizadores
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Osmar Dias fala de
sua satisfação com a
PERSONAGEM DO MÊS

SUSTENTÁVEL Atual vice-

presidente de Agronegócios do BB
investe no sistema em sua
propriedade no município de
Goioerê, onde produz grãos,
gado de corte e mantém
floresta de eucaliptos.
Por Rogério
Recco

ILPF

Dono de 310 alqueires em Goioerê, município da região noroeste do Estado, o
vice-presidente de Agronegócios do
Banco do Brasil, Osmar Dias, investe em
um moderno sistema de integração lavoura, pecuária e floresta (ILPF). “É tudo
muito simples”, avisa Dias, de 62 anos,
que já foi funcionário da Cocamar, da
qual é associado desde a década de
1980. Paulista de Quatá, ele é engenheiro agrônomo e já foi secretário estadual de Agricultura por oito anos e senador pelo Paraná
em dois mandatos. A

Fazenda Ipê foi comprada em 1992,
conta, quando tudo ainda era só pecuária
extensiva.

Por vários anos Dias investiu na engorda de gado e chegou a ter 1,1 mil cabeças. Mas a propriedade não comportava todo esse rebanho e os custos elevados o fizeram desistir da atividade e partir para a agricultura. Tornou-se produtor
de grãos, o tempo correu e há três anos
sua fazenda passou por uma verdadeira
revolução.
Dias conta que depois de tanto ouvir o
presidente do Conselho de Administração
da Cocamar, Luiz Lourenço, falar em
ILPF, decidiu conhecer melhor o
sistema e se surpreendeu com o

É um sistema
fantástico, mas
é preciso fazer
bem feito”
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que encontrou.
Com sua experiência, ele tinha exata
noção do que a integração
poderia agregar ao seu negócio. “É um sistema fantástico, recomendo a todo
produtor que pensa em
aderir, mas é preciso fazer
bem feito, com tecnologia
e orientação técnica especializada”, afirma.
A propriedade foi dividida em quatro talhões,
dos quais três com lavoura e um de pasto no verão,
exatamente o inverso do
que acontece nos meses
frios, quando há três talhões de pasto e um de lavoura. A pastagem é formada com capim braquiária ruziziensis, semeada
logo após a colheita da
safra, assegurando alimento para o gado no inverno e cobertura de palha que vai proteger o solo
nos meses quentes.

Sistema altamente produtivo
Trabalhando com Osmar
Dias desde 1998, o administrador Américo Fernandes
Júnior explica que atualmente são cerca de 160 alqueires
de agricultura no verão. Na
safra 2013/14, a produtividade da soja foi de 150 sacas
por alqueire e, na última temporada (2014/15), aumentou
para 162. A pecuária voltou
com tudo e, graças à abundância de massa verde oferecida pela braquiária, o proprietário voltou a engordar
gado. São 1.140 cabeças, resultado de cruzamento industrial de nelore com aberdeen
e charolês. Segundo o administrador, os animais entram
com sete e oito arrobas de
peso e são terminados com o
máximo de 24 meses de
idade, pesando em média 18
arrobas. “Eles engordam uns
600 gramas por dia, mesmo
no frio”, afirma.

Detalhe da Fazenda Ipê, de 310 alqueires

Dias declara não ter dúvidas
quanto ao futuro promissor
da ILPF no Brasil, pois, lembra, há uma grande quantidade de pastagens degradadas, de baixo retorno econômico, que podem ser aproveitadas para projetos integrados. “O país detém o do-

mínio do conhecimento e as
tecnologias estão disponíveis,
a Embrapa, por exemplo, é
uma referência no assunto”,
observa.

Por fim, informa que o
Banco do Brasil, do qual é
vice-presidente de Agronegó-

cios, vem trabalhando desde
2010 na implementação do
Programa Agricultura de
Baixo Carbono (ABC), instituído pelo governo federal, que
oferece recursos em várias
modalidades para a implantação de projetos como a
ILPF.

Perspectivas para o Brasil
e o agronegócio preocupam,
segundo economista
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MERCADO

FÓRUM DE AGRONEGÓCIOS

Alexandre Mendonça de Barros, da
empresa de consultoria MB Associados,
de São Paulo, analisou a economia do
país e as perspectivas para o mercado
de commodities agrícolas, durante
etapas do evento em Maringá e
Londrina. Por Rogério Recco
O cenário macroeconômico
do Brasil tem se deteriorado e
até mesmo o agronegócio,
setor que vem sustentando a
economia do país nos últimos
anos, viverá a partir de agora
um período de incertezas. Esta
foi, em síntese, a mensagem
deixada pelo economista Alexandre Mendonça de Barros,
da empresa de consultoria MB
Associados, de São Paulo, aos
cerca de 700 produtores rurais
que participaram dias 16 e
17/6, em Maringá e Londrina,
do Fórum Nacional de Agronegócios promovido pela Rádio
CBN. Realizado no Restaurante Central do Parque Internacional de Exposições Francisco
Feio Ribeiro, o evento é fruto
de parceria com a Cocamar, a
Federação da Agricultura do
Estado do Paraná (Faep) e a
Sociedade Rural de Maringá.

US$ 73 bilhões na conta-corrente do país (ante US$ 91 bi
no ano anterior) e uma dívida
pública equivalente a 60% do
PIB (praticamente a mesma de
2014).

REAJUSTES - “A inflação
não cede devido ao represamento dos preços controlados
dos combustíveis e da tarifa da
energia nos últimos anos”, explicou o economista. Ele informou que o governo deve promover novo reajuste da energia nos próximos dias – agora
de 14,62% - enquanto os combustíveis derivados de petróleo

Barros: “a Petrobras
voltou a sangrar por
causa da inflação alta”

podem subir em torno de 10%.
“A Petrobras voltou a sangrar
por causa da inflação alta”,
acrescentou, informando ainda que a taxa de desemprego
tende a chegar a 10% até o final do ano.

CÂMBIO - Segundo Barros,

os economistas estimam que
por causa do forte ajuste fiscal
e das constantes altas da Selic
– atualmente em 13,75% - a inflação poderá cair para 6% ou
até 5,5% entre o final de 2016
e início de 2017. No entanto, há

um detalhe ainda a considerar
nessa perspectiva, alertou: o
câmbio. Se a inflação brasileira
cair, o Banco Central tende naturalmente a reduzir a taxa de
juros. Mas isto só acontecerá
se os Estados Unidos, nesse ínterim, não subirem seus juros.
Caso contrário, o dólar vai se
valorizar frente ao real, alimentando novamente o espiral inflacionário.

PERDA - “Praticamente todas
as principais moedas se desvalorizaram frente ao dólar
nos últimos anos, mas o real
foi a que mais perdeu valor devido a grave situação econômica do país”, acrescentou.

QUEDA - Em relação ao
mercado de commodities agrícolas, o economista explicou
que os preços apresentaram
queda real nos últimos cem
anos, exceto em períodos pontuais – caso das duas Guerras
Mundiais e, mais recentemente, entre 2008/2009,
com a crise financeira internacional. “Portanto, os últi-

mos seis anos de preços altos
configuraram uma situação
atípica”, declarou. Os estoques
globais de alimentos estavam
baixos e com a recomposição
dessas reservas em 2013 e
2014, as cotações cederam. No
caso da soja, o declínio de preços nos últimos doze meses
foi da ordem de 35% na bolsa
de Chicago, mas os produtores brasileiros acabaram não
sentindo o impacto dessa
queda em razão da escalada

A tendência
até agora
é de safra
excepcional,
mas há
sinalizações
de possíveis
problemas
climáticos”

INDICADORES - Falando

sobre “Cenários e Tendências
do Mercado de Commodities
Agrícolas”, Barros lembrou
inicialmente que os indicadores são de piora na economia
brasileira em 2015, ante a
perspectiva de que o Produto
Interno Bruto (PIB) termine o
ano registrando crescimento
negativo de 1,5% (contra 2,7%
em 2014), uma inflação de
8,7% (o índice fechou em 6,4%
no ano passado), um déficit de

Evento em Maringá reuniu
300 participantes, entre
produtores e lideranças
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do dólar frente a moeda brasileira, praticamente na mesma proporção. No mesmo período, as perdas dos preços
do milho e do trigo ficaram
ao redor de 25%.

SAFRAS - Barros apontou
que nos últimos seis anos a
demanda mundial por alimentos cresceu e a oferta não
acompanhou. Mesmo assim,
a colheita de boas safras nos
hemisférios norte e sul fazem
com que os estoques, atualmente, sejam confortáveis. Na
temporada 2015/16, a projeção é de uma safra global de
soja ao redor de 312 milhões
de toneladas, para um consumo de 309 milhões. Para
complicar, os prognósticos
são otimistas quanto a previsões de novas colheitas recordes de grãos tanto nos Estados Unidos, este ano, quanto na América do Sul, no ciclo
2015/16. A menos, é claro,
que ocorram adversidades
climáticas – e, com relação a
isso, a incidência mais intensa nesta temporada do fenô-

meno “El Niño”, que aquece
as águas do Pacífico Sul e
gera intensa umidade, poderá
ser decisiva. De acordo com o
economista, as previsões são
de muita chuva tanto no
Meio-Oeste dos EUA quanto
no Brasil e na Argentina, os
três principais produtores
mundiais de soja, pela ordem.
Ainda como efeito do “El
Niño”, a Ásia, importante produtora de trigo, poderá ser
castigada com estiagens.

SUPEROFERTA - Barros
explicou que as cartas meteorológicas indicam a possibilidade de chuvas volumosas
tanto na época de desenvolvimento das lavouras americanas, quanto na fase de colheita. O mesmo vale para as
regiões produtoras da América do Sul. “Só uma quebra
de produtividade das lavouras, em razão do excesso de
chuvas, poderá alterar o cenário de superoferta que se desenha”. Se isto não acontecer,
“vai vir muita soja e milho”,
finalizou.

Investimento pode cair e afetar a produtividade
O economista Alexandre
Mendonça de Barros disse
não acredita em uma safra
exuberante no Brasil, na
temporada 2015/16. No caso,
não por um problema climático e, sim, porque o investimento vai cair e afetar a
produtividade das lavouras.
“Estamos vivendo um tranco
de crédito violento e vai cair
a tecnologia”, salientou ele
durante o Fórum Nacional
de Agronegócios em Maringá, explicando que isto será
sentido principalmente na
região do Cerrado.
Com relação à atual safra de
milho de inverno, as projeções indicam que o país deverá colher 49,3 milhões de
toneladas – apontou, das
quais 17,627 milhões de toneladas produzidas no Mato
Grosso, líder nacional, e
10.246 milhões no Paraná, o
segundo colocado.

Milho: expectativa de safra cheia no inverno
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CONSÓRCIO

Milho + crotalária na luta

contra o nematoide
SERTANEJA (PR) Experimento

visa controlar os principais tipos
desse verme de solo, que
prejudica a produtividade da
soja. Por Marly Aires
Além de consorciar milho
com capim braquiária, a família Zamarian, que cultiva 180
alqueires em Sertaneja, região
de Londrina, tem apostado
também no consórcio de milho
com crotalária espectabilis.

O experimento ainda está no
começo, sendo realizado em
apenas três alqueires, escolhidos justamente pelo alto índice
de infestação de nematoide.

Há tempos a família vinha percebendo a diferença no desenvolvimento da soja nessa área
e a análise de solo comprovou
a presença, em grande intensidade, do verme do solo.

ANTAGÔNICO - Robison Alesandro de Queiroz, engenheiro
agrônomo da Cocamar que
presta assistência na propriedade, explica: “além de fixar
nitrogênio no solo, as raízes da

crotalária têm efeito antagônico sobre os principais tipos
de nematoides existentes na
região, como o de galha e o de
cisto, favorecendo o seu controle”.

Se os resultados forem positivos, há outros cinco alqueires com menores índices de infestação, que devem
receber a crotalária na próxima safra em consórcio
com o milho, passando-se a
adotar essa prática sempre
que o problema for identificado.

REFERÊNCIA - A família Zamarian se destaca pela alta
tecnologia utilizada na propriedade e, desde 2013, vem
adotando a braquiária em

consórcio com o milho como
forma de aumentar a cobertura e manter a umidade do
solo, entre outros benefícios.

No primeiro ano, foram
plantados 15 alqueires de
milho consorciado com braquiária, o que, segundo os
produtores, rendeu na safra
seguinte de soja um aumento de 10% a 15% na produção. Como houve seca na
safra de verão, foi possível
avaliar bem o efeito da palha
sobre o solo, quanto à retenção de umidade. Com isso, a
família decidiu ampliar a
área para mais de 70 alqueires, cerca de 40% do total, no
último ano.
ADAPTAR - Nesta safra, como

Detalhe do consórcio.
A meta da família
Zamarian é alcançar
uma produtividade
superior a 200 sacas de
soja em média e 300
sacas de milho.
Atualmente produz
entre 150 a 170 sacas
de soja por alqueire
e 270 de milho.

o espaçamento no plantio do
milho foi reduzido de 90 para
45 cm entre linhas, os produtores não conseguiram consorciar toda a área que desejavam. Só foram cultivados
seis alqueires com milho e
braquiária, esta última semeada a lanço, como experiência.
Mas a ideia é adaptar o maquinário para, nas próximas
safras, viabilizar novamente o
consórcio.

Dias de campo em
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LARANJA

Paranavaí e Jaguapitã
INFORMAÇÃO Quase 300

produtores participaram dos
eventos nos dias 11 e 12 que
discutiram, entre outros assuntos,
os projetos Comércio Justo para
2015. Por José Marques
Dois dias de campo voltados para produtores de laranja foram organizados em
junho pelo Instituto Constâncio Pereira Dias (ICPD) e a
Cocamar. Em ambos os eventos, que aconteceram no dia
11 em Paranavaí (noroeste) e
no dia 12 em Jaguapitã (norte
do Estado), foram apresentadas informações sobre o
Plano de Desenvolvimento
do Comércio Justo (Fairtrade), e discutidos detalhes relacionados ao controle do
inseto psilídeo (vetor da bactéria causadora do greening,
a mais temida enfermidade
da cultura), manejo e controle da doença conhecida
como “pinta preta” e tecnologia de aplicação de defensivos agrícolas.

Em Paranavaí, o dia de
campo reuniu 120 participantes na Fazenda Ypiranga, da
própria cooperativa, e contou
com o apoio das empresas
Spraytec e Bayer. Em Jaguapitã, 150 produtores se deslocaram à propriedade da
cooperada Doralice de Fátima
Fusca Chiquetti, onde o evento foi apoiado por Bayer e
Ubyfol.

DIFERENCIAL - O coordenador de Culturas Perenes da
Cocamar, agrônomo Robson
Ferreira, explica que realizações assim são necessárias
para manter os produtores
informados sobre os projetos
do Comércio Justo deste ano
– “que representam um importante diferencial em seus
negócios”-, além de ajudá-los
a aprimorar o manejo dos pomares.

Com relação ao Comércio
Justo, há 22 projetos em andamento. Em síntese, visam
a melhoria do bem estar social, econômico e a sustentabilidade ambiental. Aquisição de sanitários móveis para
trabalhadores, kit de primeiros socorros, protetores de
cardans, jarras medidoras,
recuperação de nascentes de
rios, patrocínio de viagens
técnicas e construção de depósitos de agroquímicos na
propriedade estão entre os
itens que fazem parte do
Plano de Desenvolvimento
de Comércio Justo.
Para o produtor Nestor Miranda, de Paranavaí, atender
às exigências do mercado so-

É preciso estar atento
aos requisitos da certificação”

LUIS ANTONIO GENOVÊS,
produtor em Floraí

lidário internacional é decisivo para a evolução da atividade. Por meio do Comércio Justo, ele conta que já viabilizou a compra de equipamentos de produção individual, inspeções de greening,
reposição de mudas e também a construção de um depósito.

UNIÃO - No entender de Luis
Antônio Genovês, de Floraí,
“é preciso estar atento aos requisitos da certificação”. Segundo ele, os produtores
precisam se unir com o propósito de trocarem informações. “Em minha propriedade, foi realizado um treinamento digital com tablets e
sempre que posso vou para
a Semana da Citricultura em

Cordeirópolis” - a viagem para a cidade do interior paulista é financiada com recursos
do Fairtrade. Na propriedade
da produtora Doralice Chiquetti, de Jaguapitã, os participantes tiveram a oportunidade de conferir as benfeitorias realizadas por meio do
projeto.

Os agrônomos Everton
Schereider (Paranavaí) e
Amanda Zito (Jaguapitã), da
equipe da cooperativa e responsáveis pela organização
dos eventos, disseram que o
sucesso na citricultura depende de se seguir toda a orientação técnica recomendada na
condução dos pomares e estar consciente quanto às demandas do Comércio Justo.

Realizações são
importantes para
manter os produtores
informados; Comércio
Justo possui 22 projetos
em andamento. Abaixo,
o coordenador de
culturas perenes da
Cocamar, Robson
Ferreira

Secretário da Agricultura de
SP entrega prêmio à Cocamar
DESTAQUE

RECONHECIMENTO

Cooperativa
foi a primeira empresa fora do Estado
paulista a ser homenageada durante a
Semana da Citricultura em Cordeirópolis

A Cocamar foi a primeira
empresa fora do Estado de
São Paulo a receber um importante reconhecimento
que é concedido há anos
pelo Centro de Citricultura
“Sylvio Moreira”em Cordeirópolis (SP), por serviços
prestados a favor do agronegócio brasileiro. A cerimônia
ocorrida na abertura da 37ª
Semana da Citricultura, dia
25 de maio, contou com a
participação do secretário estadual de Agricultura e do
Abastecimento, Arnaldo Jardim, entre outras autoridades. O Centro de Citricultura
“Sylvio Moreira”, fundado
há 86 anos, é um dos mais
importantes e tradicionais
organismos de pesquisa e

desenvolvimento do setor no
país, ligado ao Instituto
Agronômico de Campinas,
que integra a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta), da Secretaria da Agricultura e do
Abastecimento.
Segundo o diretor da instituição, Marcos Machado,
“em consulta, a comunidade
de citricultura foi unânime
em prestar a homenagem à
Cocamar”. O secretário entregou o prêmio ao representante da Cocamar, o gerente
técnico Leandro Cezar Teixeira.
AVANÇOS - Promovida
anualmente, a Semana da
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Citricultura conta com a participação, em suas edições,
de técnicos e produtores da
cooperativa. “É lá que os profissionais do setor se encontram para conhecer os avanços da pesquisa nessa área”,
comenta Teixeira. Ele destaca ainda que o prêmio “é
fruto da dedicação de uma
ótima equipe, que vem realizando de forma muito competente o papel de transferir
tecnologia e orientar todo o
processo produtivo para os
nossos cooperados”.
O gerente técnico da
Cocamar, Leandro
Cezar Teixeira,
recebe troféu do
secretário Arnaldo
Jardim. Na foto
ao lado, produtores,
gerentes e técnicos
que participaram
da Semana
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MS

FAMÍLIA MORI -

Em recente visita, dirigentes
da Cocamar, liderados pelo
presidente-executivo
José Fernandes Jardim
Júnior, foram recebidos
pela família Mori, moradora
no município de Doutor
Camargo, que foi
presenteada com um quadro
estampando a reportagem
publicada no Jornal
Cocamar sobre a sua
história de pioneirismo
na região.

FAMÍLIA SERVILHERI – Também em Doutor

Camargo, outra família visitada pelos dirigentes foi
a Servilheri, cujos precursores participaram ativamente
da história do município. Como é praxe, eles também
receberam um quadro com a reportagem veiculada
no Jornal Cocamar, trazendo a sua trajetória.

Um Plano Safra caro demais

Os produtores e as lideranças da agropecuária receberam
sem muito entusiasmo os detalhes do Plano Agrícola e Pecuário (PAP) 2015/16, lançado no início de junho. O governo
propagandeia que são os maiores volumes da história, mas
não diz que são, também, os maiores juros de todos os tempos. Em resumo:
•foram aumentados os juros controlados do crédito rural,
que passaram de 6,5% para 8,75%;
•o governo ampliou a oferta de recursos de R$ 156 bilhões
para R$ 187,7 bilhões, mas boa parte desse aumento é de
recursos com juros livres de mercado para custeio. Esses
juros variam de cliente para cliente e podem chegar até a
21%, taxa onerosa demais para a agricultura;
•para o custeio com juros controlados de 8,75% (empresarial) e de 7,75% no Pronamp (médios produtores), o volume

FAMÍLIA ENDRICE – No mesmo município
de Doutor Camargo, outra visita dos dirigentes da
cooperativa foi na propriedade da família Endrice
que, a exemplo das demais, deu prova de confiança
no futuro da região ao se instalar ali quando a
colonização estava apenas iniciando. Sua história
também foi relatada no Jornal Cocamar.

de recursos de R$ 94,5 bilhões representa aumento nominal de 7,5% em comparação com o período anterior (R$ 88,9
bilhões). Porém, o valor não cobre o aumento médio estimado de 15% nos custos de produção. Seriam necessários
R$ 102,2 bilhões em custeio controlado na safra 2015/16
para igualar a programação de recursos da safra passada.

A maior preocupação que se coloca é se os produtores terão
acesso aos recursos controlados ou se necessitarão financiar uma parte maior da safra com os juros livres. Recentemente, havia promessa de pré-custeio aos produtores, mas
o principal agente financeiro do crédito rural, de forma inédita, não ofertou os R$ 7 bilhões prometidos a taxas de
6,5% no pré-custeio, o que aumenta as suspeitas sobre a
real disponibilidade desses recursos controlados.

8,75%

a taxa média de
juros controlados,
é a mais alta
da história
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Clima

O clima poderá turbinar
a produção global de soja e milho nesta safra
2015/16, no Hemisfério
Norte. É ano de El Niño,
e o fenômeno deverá durar ao menos até a primavera no Hemisfério
Sul, no entender dos especialistas. Se confirmada a tendência, isto pode
favorecer a produção em
celeiros como EUA, Brasil e Argentina, que teriam grandes safras.

FAMÍLIA DOLFINI –

Em Floresta, na vizinhança
de Maringá, dirigentes da
cooperativa fizeram visita
à família Dolfini, uma das
mais tradicionais produtoras
de grãos do município,
entregando a seus
representantes um quadro
com reportagem publicada
no Jornal Cocamar sobre
a sua história.

FAMÍLIA FRANÇA –

No município de Maringá,
a família França se reuniu
na propriedade para receber
a visita dos dirigentes da
Cocamar. Como não poderia
deixar de ser, eles também
receberam um quadro com
a reportagem narrando a
saga de seus antepassados e
sua participação na história
da agricultura regional.

Sementes
caseiras
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MILHO

expõem lavoura
a risco maior
de frustração

UMUARAMA (PR) No município,

75% da área cultivada utilizou insumo
sem procedência e, em toda a região
da Cocamar, índice é de 3%
Como a região de Umuarama não está incluída no
zoneamento agrícola para
o cultivo de milho de inverno, os produtores que investem nessa cultura ficam expostos a um risco
maior, pois não contam
com financiamento oficial
e tampouco têm direito a
seguro, em caso de uma
frustração.
Em razão disso, a maior
parte do milho de inverno é
semeada com sementes
“brancas”, ou seja, sem qualidade, como se pode observar nesta safra. Para se ter
ideia, dos 1.776 hectares
mantidos atualmente com a

cultura, em nada menos que
1.307, o correspondente a
75%, os produtores utilizaram sementes também conhecidas como caseiras ou
“de paiol”.
“Não se pode esperar altas
produtividades e qualidade
dos grãos”, afirma o engenheiro agrônomo Erick Zobioli, da Cocamar em Umuarama. Ele explica que enquanto a média paranaense
varia entre 80 e 85 sacas
por hectare, não se consegue mais do que 60 sacas
por hectare onde os produtores utilizaram aquele tipo de
semente. Isto é, se o tempo
ajudar.

Em outras regiões

Situação semelhante a de Umuarama é observada
em outros municípios da região de abrangência da
Cocamar, como Iporã (PR) e Nova Andradina (MS).
De acordo com o engenheiro agrônomo Rafael Furlanetto, coordenador técnico de culturas anuais da
região III (norte do Estado), no total, em 3% da área
cultivada com milho na área da cooperativa – que
compreende o noroeste e norte do Paraná, o oeste
paulista e o sudoeste do Mato Grosso do Sul –
foram usadas sementes não certificadas.

Não vale a pena

A utilização das sementes “brancas” contribui para
a proliferação de pragas e doenças nas propriedades.
Além disso, a comercialização de sementes sem registro é crime para quem vende e para quem planta,
infringindo a Lei de Proteção de Cultivares e de Sementes e Mudas, sendo passível de multas.

Por parte dos produtores, a redução do investimento, pontua o agrônomo Erick Zobioli, não se limita à qualidade da semente, mas também à
adubação, feita apenas na base, suprimindo-se o uso
de adubação de cobertura. Outro ponto importante é
o baixo nível tecnológico adotado, como a não adoção
dos fungicidas. “Com isso, além de o potencial de produtividade ficar limitado, a lavoura se torna mais
suscetível ao ataque de pragas e doenças”, acrescenta
o agrônomo, enfatizando o risco maior de uma frustração.
Zobioli cita que os produtores se arriscam na tentativa de conseguir algum lucro com o milho de inverno. No entanto, ano após ano, devido aos maus
resultados, a cultura vem perdendo espaço para a
pastagem.

Redução da
produtividade acaba
não compensando e,
nos últimos anos,
muitos produtores
abandonaram
a lavoura

Não se pode
esperar altas
produtividades
dos grãos”
Erick Zobioli,
agrônomo da
Cocamar

Agroalmanaque
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Salto Bandeirantes
promove 1° Festival de
Orquestras de Viola

aque.com –
Acesse o nosso blog – www.ag roalman
pre paro,
e veja várias opções de rece itas de fácil
além de histórias e curi osidades

SANTA FÉ (PR) Evento será dia 5 de julho com

almoço e venda de alimentos à base de milho
Ambiente agradável, música
de qualidade e gastronomia
de dar água na boca. No próximo dia 5 de julho, o Hotel
Fazenda Salto Bandeirantes,
situado em Santa Fé (PR), a
60km de Maringá, promove
a partir das 10 horas o 1º Festival de Orquestras de Viola.
De acordo com os organizadores, está confirmada a presença das orquestras “Eu, a
Viola e Deus”, de Santa Fé,

“Viola 3 Corações”, de Atalaia,
e do “Grupo Chora Viola”, de
Paranavaí.
O Festival segue o dia todo e
só termina por volta das 17
horas, com entrada franca. A
realização coroa o fechamento
do labirinto do milho, uma novidade implantada este ano.
No almoço será servida uma
sopa de milho, devendo os interessados adquirirem anteci-

padamente os convites, ao
preço de R$ 15 por pessoa.
Haverá comercialização de diversos produtos elaborados
com milho.
O evento é promovido com o
apoio da Prefeitura de Santa
Fé, Projeto Girassol e Faculdade Faitep. Mais informações: (44) 3247-3295 / 97288527/8846-7078 ou pelo site
www.saltobandeirantes.com.br

ORQUÍDEAS
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AGROALMANAQUE

Verdadeiras joias

JUSSARA (PR) Shirley Paduan

cultiva ampla coleção de variedades
no quintal de sua casa.
Lidar com flores é uma terapia, mas cultivar orquídeas
pode ser apaixonante. Há dez anos, a esposa do produtor e
cooperado Valdecir Paduan, Shirley, começou a dedicar-se
ao cultivo dessa espécie no quintal de casa, em Jussara, região de Cianorte. Tudo começou, lembra, quando a filha
Franciele a presenteou com um vaso, no Dia das Mães. “Decidi começar uma coleção e fui aumentando aos poucos”,
conta. Ao mesmo tempo, fez um curso e preparou-se para
instalar um orquidário, pesquisando variedades, comprando
exemplares e trocando mudas. Há algum tempo, o marido
a presenteou com a estrutura de um viveiro construído de
ferragens e inteiramente protegido por sombrite, criando
assim um ambiente ideal para o desenvolvimento e o florescimento das plantas. Atualmente, são mais de 500 unidades, entre valquirianas, vandas, cattleyas, denphal,
phalaenopsis e muitas outras, algumas das quais trazidas
de Estados distantes, como a Bahia. A proprietária fala de
cada uma com entusiasmo. Pudera, o que não falta é capricho e beleza.

PRESTÍGIO - Shirley passou a organizar todos os anos, sempre na véspera do Dia das Mães, uma exposição de orquídeas na cidade, comercializando muitos dos exemplares que
produz e angariando um prestígio cada vez maior na região
pela qualidade de suas plantas. Não bastasse, ela cultiva
centenas de mudas em frente à sua residência – que ficam
magistralmente floridas na primavera – serve de referência
para a vizinhança fazer o mesmo e vai multiplicando as orquídeas até mesmo nos troncos das árvores da rua.
“Não há quem não goste delas, são delicadas, lindas e conseguem surpreender a cada dia”, completa.

Veja mais
fotos no Blog
www.agroalmanaque.com

Não há quem
não goste delas,
são delicadas,
lindas e
conseguem
surpreender
a cada dia”

SHIRLEY PADUAN

Tilápias em tanque-rede
PISCICULTURA

SERTANEJA (PR)

Investimento
é alto, criação demanda elevada
tecnologia e, claro, controle da sanidade,
mas renda pode chegar a R$ 60 mil por
hectare/ano. Por Marly Aires

A despesa é alta e não basta só caprichar para ter resultado,
mas produzir tilápia em tanque-rede pode ser uma interessante opção para diversificar a renda, ocupando área pequena e assegurando um faturamento anual de R$ 60 mil
por hectare, segundo explica o piscicultor Dirceu Gonçalves,
de Sertaneja, na região de Londrina.

Se descuidar, perde

“É preciso planejar bem para
não haver prejuízo”, avisa Dirceu. Há riscos e a despesa é alta.
“Tem que fazer um trabalho
bem feito, com alta sanidade,
tecnologia e planejamento, senão o índice de mortalidade de
peixe foge do controle”, alerta.

Todos os dias, logo de manhã,
os tanques são vistoriados, observando o estado geral e usando os produtos necessários.
Uma dica do produtor é usar
ração de qualidade, bem balanceada, que assegure rendimento, com o mínimo 32% de proteína, além de vitamina C, aminoácidos e demais componentes.
ÁGUA - Um ponto fundamental

na criação de peixe em tanquerede é contar com água de qualidade em abundância. Isto, de
uns tempos para cá, tem preocupado Dirceu Gonçalves. Devido às estiagens no Estado de
São Paulo, a Represa Capivara,
onde os peixes são mantidos,
está 10 metros abaixo do nível
normal.

Tecnologia relativamente nova, mas que teve adesão rápida dos piscicultores, a vacina
contra estreptococos, principal
bactéria que ataca os peixes, começou a ser aplicada pelos produtores em 2014. Em uma
infestação, anos atrás, eles chegaram a perder oito toneladas
de peixe no ano, 20% de um
lote que estava em 60 tanques.

SÓCIOS - O produtor possui 150 tanques-rede com 2x2x1,5m
cada, onde mantém uma média de 850 tilápias por lote/tanque em sociedade com Nelcindo Lazzarotto e Emílio Keitiro
Suzuki, tendo o trabalho iniciado em 2009. Todos desenvolvem outros negócios Dirceu é agricultor e cultiva 20 alqueires com soja e milho, fazendo do peixe um complemento à
renda familiar. Nelcindo trabalha como vendedor e Emílio é
dono de um pesque pague, onde consegue agrega valor à
produção. Eles são os maiores compradores de ração de
peixe da Cocamar no município.

Como os três formam os lotes em épocas diferentes, fazem
despesca praticamente o ano todo, sempre tendo tilápias para
comercializar. Cada lote leva de seis a oito meses para ser
terminado, dependendo do período do ano (no inverno demora mais). No entanto, em cerca de 50% dos tanques eles
consegue tirar dois lotes por ano, à média de 630 quilos por
tanque, totalizando 120 mil quilos ao todo. Os principais destinos da produção são pesqueiros e frigoríficos, variando conforme a época do ano.
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Com uma margem
de lucro de 17% a 20%,
em um hectare de
lâmina d’água é
possível obter uma
renda média de R$ 60
mil/ano, cerca de
R$ 5 mil/mês, segundo
o produtor Dirceu
Gonçalves. Mas ele
avisa: “não é simples”
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ARRENDAMENTO

Não é preciso viver comprando
terras para crescer na agricultura
JUSSARA (PR) Família Colombo

especializou-se em arrendar terras de
qualquer tamanho e, devido ao seu
profissionalismo, é recomendada pela
Cocamar. Por Rogério Recco
Enquanto o sonho de muitos
produtores é comprar mais e
mais terras para engordar o
patrimônio, outros, mesmo
sem serem donos, conseguem aumentar a cada ano a
extensão das áreas que cultivam. Para estes, levando em
conta os preços elevados dos
imóveis rurais em sua região,
acaba sendo mais negócio se
estruturarem com modernos
maquinários, implementos e
tecnologias e partir para arrendar terras onde for possível.

PREPARADOS - Morando
desde a década de 1950 em
Jussara, na região de Cianorte, a família de Valdecir
Luiz Colombo possui 12 alqueires próprios, mas sua atividade se estende por 140
alqueires, onde ele e dois filhos – Jussiley e Fábio – se de-

dicam à produção de grãos.
Especializados em arrendar,
eles estão preparados: possuem três tratores, duas plantadeiras, três colheitadeiras e
um equipamento para pulverização, além de dois caminhões. “Com esse maquinário, daria para tocar uns 300

alqueires”, comenta Valdecir,
de 63 anos. Segundo ele,
comprar terras na região é
para poucos privilegiados,
uma vez que o alqueire está
cotado ao valor correspondente a 2,2 mil sacas de soja.

‘PULO DO GATO’ - Ele relata
que, antes do ano 2000, era
dono apenas de um trator
Valmet 1988 e de uma plantadeira de oito linhas. Estrutura modesta, suficiente para a propriedade de 12 alqueires. Naquele ano, porém,
a decisão de adquirir um trator mais potente pareceu
meio exagerada mas acabou
sendo o “pulo do gato” para

mudar o futuro da família.
“Compramos a máquina que
no início foi pouco usada e
ficou guardada por uns tempos no barracão. Então, a
gente pensou: por que não
aproveitar melhor?”. O jeito
foi arrendar uma área em
Cianorte e, daí em diante, os
Colombo viram que havia
um enorme potencial para
crescer e não pararam mais,
passando a investir também
na ampliação do maquinário. Os atuais 140 alqueires
onde eles produzem são
todos retalhados e espalhados pela região, “tem pedaços de 3 a 20 alqueires”,
conta Valdecir.

Os Colombo descobriram
um filão para o qual se
estruturaram. Na foto
abaixo, a partir da direita:
Jussiley, Valdecir, Idalina,
Fábio e o filho Davi, e o
balconista da Cocamar,
Ricardo dos Santos Romero

“Como se
fosse nossa”

Quem arrenda para a família,
fica sossegado, após combinar
um percentual sobre a produtividade ou uma quantidade
fixa. Reconhecidos pelo profissionalismo e o capricho com
que trabalham, eles são recomendados pela Cocamar. “A
gente cuida da terra como se
fosse nossa, aplicando toda a
tecnologia necessária, pois dependemos dos seus resultados”, explica o
produtor.
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TECNOLOGIA Os Colombo se
encarregam de corrigir a
terra, fazer as curvas de
nível para preservação do
solo e seguem a orientação
técnica prestada pelos profissionais da cooperativa, os
agrônomos Marcos Paulo de
Oliveira e Jorge Luiz Vecchi.
“Utilizamos o melhor pacote
tecnológico para ter resposta
no que fazemos”, acrescenta. Precavidos, eles já anteciparam na Cocamar a compra de todos os insumos de
que irão precisar na próxima safra de verão.

Atenção precisa ser constante
O filho Jussiley, integrante do Conselho Consultivo da Cocamar, explica que família não descuida das lavouras, que
requerem atenção constante. Após os preparativos, a safra de verão é
semeada entre 5 a 25 de
outubro. Fazem-se os tra-

tamentos fitossanitários e
a colheita começa por
volta do dia 10 de fevereiro e vai até 15 de
março, emendando com a
semeadura de milho de inverno. Depois dos cuidados com o controle de
pragas e doenças, a colheita vai acontecer de

Na temporada 2014/15, a
família obteve uma média
de produtividade de 140 sacas por alqueire nos lotes
em Jussara e de 120 em Cianorte, onde o clima atrapalhou um pouco. Em relação
ao milho, a média em 2014
foi de 280 sacas por alqueire.

Pai foi associado número 723

Nascido em Apucarana, Valdecir Colombo é casado desde 1975, “ano da
geada brava”, com dona Idalina.
Além dos dois filhos, o casal tem também uma filha, Tatiana, e três netos.
Um desses, Aruan, de 20 anos, filho
de Jussiley, já faz o quarto ano de
agronomia em Maringá e também
ajuda nos trabalhos da família.

O produtor conta que o pai dele, Nelson Colombo, foi um antigo cooperado da Cocamar, de número 723,
tendo ingressado na cooperativa em
1976. Como naquela época ainda não

havia entreposto para receber soja
em Jussara – que passaria a contar
com uma unidade somente tempos
depois - o produtor era obrigado a
levar as cargas para Maringá. Isso
aconteceu antes da abertura da unidade de São Jorge do Ivaí, onde ele
também chegou a entregar.

PRIMEIROS - Sempre ligados na cooperativa, os Colombo fizeram a primeira entrega de grãos que
inaugurou o tombador – equipamento
que agiliza a descarga de grãos – na
unidade de Jussara, em 2006.

junho a agosto. Segundo
ele, o problema é que, não
raro, os serviços chegam
tudo de uma vez, como
aconteceu neste ano. “Tivemos até que contratar
mão de obra para ajudar
nos trabalhos, pois acabou
ficando muito corrido”, explica.

Abaixo, a primeira
edição do Jornal
Cocamar, de setembro
de 1977, trouxe
matéria sobre a
inauguração da
unidade no município,
à época equipada
com um graneleiro
para 15 mil toneladas
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EMPREENDEDORISMO

Família Nogueira prospera

com pecuária, leite e soja
NOVA ANDRADINA (MS)

Oriunda de Minas, ela foi pioneira
no plantio de soja e canola em sua
região e, desde o início, apostou no
relacionamento com a Cocamar.
Por Rogério Recco
Assim como aconteceu no
Paraná, a região sudoeste
do Mato Grosso do Sul foi
desbravada por brasileiros
oriundos de diversos Estados. Em Nova Andradina,
município de 50 mil habitantes fundado em 1958,

isto é visível. Parte expressiva dos moradores é formada por paulistas, paranaenses e mineiros. Gente
que, há algumas décadas,
mudou-se para a região em
busca de melhores perspectivas. Foi o caso da família

Essa é uma região
muito boa, onde na
época havia praticamente
tudo por fazer. Valeu a
pena ter acreditado.”

Nogueira, tradicional produtora de grãos, leite e gado
de corte. Em 1972, o produtor Jerson Nogueira, a esposa Maria Aparecida e três
fi-lhos – Josiane, Joseli e Jerson Júnior – chegaram de
Passos (MG). Eles haviam
adquirido 250 alqueires
onde hoje é a Fazenda Nogueira I.

Jerson lembra que os sogros já estavam na região
de Nova Andradina quando

ele e sua família planejaram
também deixar a terra natal
em busca de um novo futuro. Então, andou pelo Paraná, Goiás e foi até ao
Maranhão, mas depois de
muito ver e analisar, não
teve dúvidas em se desfazer
de uma propriedade em
Minas para investir no Mato Grosso do Sul. “Com o
preço de um alqueire lá,
comprei dois aqui. Essa é
uma região muito boa, onde
na época havia praticamen-

Jerson e a esposa
Maria Aparecida em
frente a sede da fazenda.
O casal tem três filhos
que lhes deram 9 netos
e, estes, 6 bisnetos

te tudo por fazer. Valeu a
pena ter acreditado.”
Os Nogueira foram, aos
poucos, comprando terras
pela vizinhança. Hoje, com
muito orgulho por tudo o
que conseguiu, o produtor,
do alto de seus 86 anos,
conta que cada um dos filhos já é dono de duas propriedades. A Fazenda Nogueira I, atualmente com
501 alqueires, “é a mãe de
todas”, diz.

Pecuarista e “lavourista”
Em Nova Andradina, Jerson lembra que começou
pela pecuária de corte, colocando bois para engordar em uma invernada
que, segundo ele, havia
sido “limpada” com foice.
Mas não demorou muito
para dar asas ao seu espírito empreendedor. Depois
de adquirir um trator-esteira, preparou 60 alquei-

res de terra e foi um dos
primeiros a cultivar soja,
tornando-se também “lavourista”, como costuma
dizer.

As dificuldades, afirma,
foram grandes no início,
mas o solo misto apresentava aptidão para a cultura, onde já plantara
arroz, algodão e amen-

doim. “Muita gente veio
ver como lidar com soja”,
recorda-se, salientando
que compradores pagavam pouco e não havia
orientação técnica. Ele
também foi o primeiro a
apostar no plantio de canola na região, mas essa
cultura não vingou. Por
uns tempos, investiu também na suinocultura.
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Respeito e admiração
pela Cocamar

Como no começo não havia onde entregar soja, a produção era destinada para a unidade da Cocamar em
Atalaia, no Paraná, distante mais de 200 quilômetros.
Era longe, mas Jerson afirma que fazia questão de negociar a cooperativa, devido a maneira séria e confiável como a mesma sempre trabalhou. “Sou um
cooperado e admirador que deve muita fineza à Cocamar”, frisa.
Por isso, quando no final de 2013 a Cocamar anunciou a inauguração de uma loja de insumos agropecuários no município, que começou a funcionar no
início de 2014, o produtor comemorou. “A Cocamar,
aqui, só traz benefícios para os produtores”, afirma,
lembrando que uma das funções da cooperativa é regular o mercado. Ainda no ano passado, sua satisfação
aumentou ainda mais com a abertura de uma unidade
de recebimento de grãos no município. “A Cocamar faz
muito bem em investir em Nova Andradina, todos só
têm a ganhar”, completa.

140

sacas por alqueire,
a média da soja
colhida na safra 2014/15

Produtividade crescente
A Fazenda Nogueira, comprada em 1972, é importante produtora leiteira e
também uma referência em
melhoramento genético de
gado girolando. Em outra
propriedade, o nelore é inseminado com red angus. Há
pelo menos uma década, a
família mantém a dupla soja
no verão e milho no inverno, com médias de pro-

dutividade crescentes. Na
safra 2014/15, foram colhidas 140 sacas de soja por alqueire e, no ano passado, o
milho “safrinha” rendeu 180
sacas por alqueire.
QUEIXA - Segundo Jerson
Nogueira, o trabalho do
produtor deveria ser mais
valorizado pelos governantes. “Tem muita gente pra

comer, mas tudo quanto é
imposto vem para cima de
quem produz”, reclama.
“Tudo é muito caro”, insiste, lembrando que uma
capota com ar condicionado
para trator, por exemplo,
vale mais que um carro.
Por outro lado, em meados
do mês de maio, o produtor
recebia apenas R$ 0,63
pelo litro de leite.

Pão de queijo, café e um
jeito mineiro de viver

Ao receber visitas, Jerson e Maria Aparecida se esmeram na acolhida e, seguindo a boa tradição mineira,
nunca deixam faltar um pão de queijo preparado no
forno a lenha, acompanhado de café.

A família reside na
cidade mas quase nunca
deixa de ir à propriedade,
que fica a menos de 15
quilômetros de distância.
Lá, entre as atividades
do dia a dia, Jerson
acompanha o trabalho
do neto Tiago, médicoveterinário que cuida
da pecuária desta e das
demais áreas. Ao lado,
o produtor com o filho,
Jerson Nogueira Júnior

A casa da fazenda é ampla e avarandada, cercada de
árvores para sombreamento e frutíferas, há horta e
criação de pequenos animais para consumo. De acordo
com Jerson, grande parte dos móveis distribuídos pela
casa - mesas, cadeiras, armários e camas, entre outros
- foi elaborada com madeira obtida ali mesmo na propriedade.

Os Molinari estão em
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HISTÓRIA

Sabáudia desde 1941

FAMÍLIA DO CAMPO Além do café, eles começaram

a vida plantando arroz no banhado, uma novidade na
região. Hoje, o forte é a produção de grãos, mas contam
também com uma estrutura de lazer na propriedade que,
no verão, recebe muitos visitantes. Por Cleber França
No início do século passado, a região Norte do Paraná
começou a ser desbravada e
colonizada por diversas empresas estrangeiras que adquiriram terras do governo
do Estado. Uma delas foi
Companhia de Terras Norte
do Paraná (CTNP), formada
por capital britânico que, em
1925, comprou mais de 515
mil alqueires de terras muito
férteis e cobertas de matas.
Fruto dessa colonização, o
município de Sabáudia, situado na região de Londrina,
começou a surgir mais de
uma década antes de sua fundação, em 1955. O povoado, à
princípio, ganhou o nome de
Nova Itália, tamanha a quantidade de famílias com ori-

gem naquele país. Para atrair
compradores, as terras eram
cortadas em pequenos lotes e
vendidas a prazo, sendo pagas, muitas vezes, com a própria produção agrícola.

Os primeiros sítios a serem
vendidos pertencem, hoje, às
glebas Orli, Bandeirantes,
Pau D’ Alho e Paranaguá, localidades onde também originaram os primeiros povoados: Pau D’ Alho, Vila Vitória,
Vila Progresso, Sussuí e Vila
Coelho.

A família Molinari, uma das
primeiras a chegar à Vila
Coelho, ainda em 1941, reforçou a cultura italiana na região em desbravamento. Foi
quando o casal Argemiro e

Assunta Molinari resolveu
deixar Nova Aliança (SP) para tentar a vida no Paraná,
onde as oportunidades eram
muitas. Para isso, eles compraram um lote de oito alqueires. Ali, em meio a muitas dificuldades, foram derrubando a mata para plantar
café e cultivar outros tipos de
alimentos, incluindo um certo
arroz de banhado, novidade
para alguns, além de criações.
Argemiro e Assunta trouxeram ao mundo nove filhos: Armando, José, Orlando, Sebastião, Natalin, Érico, Paschoal,
Lourdes e Maria. Se o casal
pioneiro ainda fosse vivo,
teria 32 netos e
49 bisnetos.

O que não faltou,
ao longo das décadas,
foram dificuldades
e muito trabalho.
Abaixo, parte da
família, que
investe atualmente
na produção de grãos
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Arroz produzido
nos banhados

Aos 64 anos, José é um dos quatro irmãos que permanecem na agricultura, onde se dedicam ao cultivo de
grãos. Ele se lembra do arrozal nos banhados, algo que
despertava a curiosidade dos vizinhos, uma vez que
pouca gente sabia lidar com essa cultura. “O arroz era
cultivado nos banhados com a ajuda de animais e pequenos tratores. No início, se fazia a colheita manualmente,
com aqueles ferros. Somente anos depois a família conseguiu adquirir uma colheitadeira, mesmo assim o serviço não rendia mais que 100 sacas por dia”. Mas foi um
avanço.

Trabalho em mutirão

Na década de 1950, os
Molinari e outras famílias
da comunidade se reuniram em mutirão para construir a Escola Municipal
Vera Cruz e a Igreja Nossa
Senhora Aparecida. Além
disso, todas se empenhavam em manter conservada a Estrada Coelho,
num trabalho à base de enxadões.

“Não foi um tempo fácil.
Além da dura labuta no
campo, para fazer compras
ou ir ao médico, era preciso caminhar por até 40
quilômetros até Rolândia.
Só se via mato por todo
lado e, nos sítios, as pessoas tinham que se virar

com o serviço braçal. Na
maioria das vezes, as famílias comiam apenas o que
plantavam, incluindo os

animais que conseguiam
caçar ou pescar”, comenta
Armando, outro dos irmãos, de 71 anos.

Agricultura e lazer

Aquela propriedade de oito
alqueires do início também
ficou maior, graças ao trabalho de todos: são atualmente 50, onde a família
obtém parte de sua renda
com o cultivo de soja, milho
e trigo. E, para diversificar
os negócios, os Molinari investiram também na construção de um complexo de

lazer chamado “Molipark”,
que conta com piscinas
frias e aquecidas, chalés,
churrasqueiras, lanchonete
e pesqueiro. No último
verão o valor da entrada foi
de R$ 50 por casal e, em
média, 800 pessoas visitaram o lugar, diariamente,
nas épocas mais quentes do
ano.

O “Morro do Careca”
A Vila Coelho tem esse nome por causa de
um dos primeiros professores da Escola Municipal Vera Cruz, Joaquim Augusto Coelho, que
foi uma pessoa muito querida pelas famílias.

Ali, há o conhecido “Morro do Careca”, uma
íngreme saliência topográfica que marca o relevo na Vila Coelho. Há alguns anos, numa
brincadeira entre amigos, os Molinari foram
desafiados a subi-lo em 15 minutos. Mas, muito
acostumados ao lugar, eles conseguiram completar a escalada em apenas cinco. Diante
disso, nunca mais foram desafiados.

Sabáudia: fundada em 1955

Por vários anos Sabaúdia foi distrito de Arapongas. Em 26 de novembro de 1955 tornou-se município e possui atualmente cerca de seis mil habitantes, fazendo divisa com
Astorga, Arapongas, Marialva e Apucarana.
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Construtora de Maringá
vende apartamentos que
podem ser pagos com soja
REGISTRO

Trabalhando com flexibilidade, há empresas que
conseguem trilhar novos
caminhos para a comercialização de seus produtos. É
o caso da Engeblock, de
Maringá, responsável pela
construção de obras de vários portes, incluindo edifícios residenciais.

poderão comprar os imóveis quitando-os não com
dinheiro e, sim, utilizando
soja em espécie. “A soja,
afinal, tem praticamente o
mesmo sentido de moeda
para os produtores”, pontua o engenheiro Paulo Pereira Lima, proprietário da
Engeblock.

A construtora, fundada
há 16 anos, está inovando
ao oferecer uma nova modalidade de pagamento a
produtores rurais interessados na aquisição de apartamentos em Maringá. Eles

Lima destaca a importância do investimento em
imóveis, principalmente
no atual momento, lembrando que a opção de
efetuar a compra com soja
se torna mais fácil e

O dia a dia do agricultor é
bastante complexo. Ele vem
enfrentando diversos desafios, como a ameaça de novas
pragas que surgem a cada
safra ou se tornam mais resistentes, caso de lagartas e
percevejos – sendo estes os
maiores sugadores de lucros
– além do aumento desequilibrado da população de ácaros.

Nos últimos anos os percevejos se multiplicaram e se
adaptaram, tornando-se uma
praga de difícil controle.

atraente para os produtores. Sua empresa conta
com dois edifícios, ambos
bem localizados: o Residencial Vivá, já concluído,
situado na Rua Mitsuzo
Taguchi, Vila Nova, a 5
minutos do centro, e o Residencial João Martins,
ainda em construção, na
Avenida São Paulo, próximo à Universidade.

Veja mais detalhes sobre
os edifícios no site
www.engeblock.com.br.
Contatos pelo telefone (44)
3266-2060.

Adama utiliza expertise de Israel
para oferecer inovação
Com um olhar inovador e
buscando atender às necessidades futuras do agricultor, a Adama (leia-se Adamá) iniciou pesquisas no
Brasil em 2005 para o de-

senvolvimento de um produto que fosse eficiente contra os percevejos, sem causar o desequilíbrio da população de ácaros, substituindo
as-sim antigas moléculas,
como endosulfan e metamidofós. Após inúmeros testes
e adaptações, e utilizando-se
da expertise química e tecnológica de Israel, os pesqui-

O residencial João Martins, na avenida São Paulo

sadores chegaram a uma exclusiva proporção de moléculas, dando origem ao
Galil® SC.

Disponível no mercado brasileiro desde 2012, o Galil®
SC foi apontado nesta última
safra pelo Consórcio de Percevejos da Embrapa como o
inseticida mais eficiente pa-

ra o controle de percevejos,
na média de todos os experimentos. O produto ainda é
capaz de controlar outras
pragas como lagarta-da-soja,
mosca-branca e vaquinhaverde-amarela. Sua concepção seguiu o conceito da empresa de oferecer ao agricultor soluções que simplificam
a vida no campo.

