


O
período de colheita e
plantio da safra é um
momento de muita
atenção para os todos

os agricultores, principalmen-
te com relação aos maquiná-
rios utilizados no campo.
Grande parte dos equipamen-
tos possui uma grande dimen-
são, o que aumenta o risco de
um contato acidental com os
fios de energia, o que pode re-
sultar em graves acidentes. O
mesmo ocorre também du-
rante as pulverizações.

ALERTA - Assim como a Copel
sempre faz, a equipe de Segu-
rança da Cocamar tem aler-
tado para os cuidados que os
agricultores devem ter com a
rede elétrica na área rural. As
atividades agropecuárias con-
centram boa parte dos aciden-
tes com choque elétrico co-
municados à Copel, atrás ape-
nas da construção civil. Todos
os anos sempre há situações
ligadas à operação de maqui-
nário alto, colheita de fruta,
poda de árvore, cerca elétrica
e envolvendo o cabo de aço
que auxilia na sustentação
dos postes, por exemplo.

É imprescindível que o traba-

lhador mantenha sua atenção
não apenas na atividade que
está realizando, mas também
nos riscos do ambiente. O
ideal é que, antes de desem-
penhar qualquer atividade, a
pessoa analise quais são as
situações que podem trazer
algum tipo de risco.

CUIDADOS - Há alguns cuida-
dos básicos como jamais es-
tacionar colheitadeiras, veícu-
los basculantes e outros equi-
pamentos agrícolas de grande
porte sob os fios da rede elé-
trica. Você pode esquecer e
acionar um implemento, vindo
a se aproximar ou tocar a rede
elétrica. No caso dos pulveri-
zadores, as hastes devem ser
abaixadas ao passar sob a
rede. E nunca suba no teto do
equipamento se o mesmo es-
tiver sob a rede elétrica.

Outra atitude importante é
desviar o trator e outros veí-
culos dos fios de aço que sus-
tentam os postes, chamados
de “estais”. Quando estes ca-
bos metálicos arrebentam, o
poste pode ceder, deixando os
cabos elétricos abaixo da al-
tura regular. Quando o estai é
removido propositalmente,

ainda existe o risco de o fio
tocar na parte energizada no
alto do poste, provocando um
choque elétrico.

CABO SOLTO - Se após uma
batida ou toque na rede elé-
trica, um cabo estiver tocando
no equipamento ou mesmo
cair sobre o equipamento ou
veículo, nunca tente descer.
Acione a companhia de ener-
gia e aguarde no interior do
mesmo. Caso o equipamento
comece a pegar fogo, pule do
seu interior o mais longe pos-
sível, preferencialmente com
os pés juntos. Não faça quei-
madas próximas das redes
elétricas. O fogo ou o excesso

de calor podem danificar os
cabos e os postes.

CERCAS - Quanto às cercas
presentes na propriedade, a
recomendação é seccioná-la
e aterrá-la em toda a sua ex-
tensão. Para cercas eletrifi-
cadas, é essencial que o
equipamento utilizado seja

próprio para esta finalidade,
e que elas sejam sinalizadas
a cada cem metros de distân-
cia. A instalação de antenas
e a poda de árvore são situa-
ções que também exigem
cuidados. Caso haja rede elé-
trica próxima do local de rea-
lização do serviço, a Copel
deve ser chamada.
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SEGURANÇA

Devido ao tamanho das colheitadeiras, é grande o risco de contato acidental
com os fios de energia elétrica, o que pode resultar em graves acidentes

Rede elétrica requer cuidados no campo



Divanir Higino,
presidente da Cocamar

M
arcada por adver-
sidades climáti-
cas, a safra de so-
ja apresentou uma

redução da produtividade de
35%, em média, na região da
Cocamar. Esse momento de
perdas, cujo montante varia
de um município para outro e
até de propriedade para pro-
priedade, trouxe, por outro
lado, um importante aprendi-
zado que o produtor precisa
saber aproveitar.

Ainda que as lavouras, de um
modo geral, tenham sofrido
com o déficit hídrico e as altas
temperaturas registradas nos
meses de dezembro e janeiro
– período mais sensível em
que ocorre a definição da pro-
dutividade – há lições a serem
absorvidas para o planeja-
mento da próxima safra.

Não há dúvida: o produtor que
investe em práticas sustentá-
veis para a conservação e a
reestruturação do solo, em

tratos fitossanitários adequa-
dos e adota todas as tecnolo-
gias recomendadas para ex-
trair o máximo potencial pro-
dutivo de sua lavoura, conse-
gue ter um desempenho su-
perior à média.

Exemplos que comprovam es-
sa afirmativa podem ser en-
contrados em todas as regiões
e, nesta edição do Jornal Co-
camar, uma visita feita pela
equipe do Rally de Produtivi-
dade mostra que isto ficou
muito claro em Apucarana,
onde a média geral de produ-
tividade de soja encontra-se
estagnada em 120 sacas por
alqueire (49,5 sacas/hectare). 

Ao realizar investimentos para
incrementar as suas médias,
tendo como foco o patamar de
200 sacas por alqueire (82,6/
hectare), produtores que pas-
saram pelos mesmos proble-
mas climáticos em relação
aos outros, colheram 40, 50
ou até 60 sacas a mais por al-
queire. E, não fosse pelas in-
tempéries, certamente eles
teriam alcançado o objetivo de

chegar as 200 sacas. 

De qualquer forma, impor-
tante ressaltar que a con-
quista de médias elevadas em
um ano como esse se deve a
um trabalho diferenciado e
persistente, sem imediatismo,
em que se busca assegurar
que as plantas produzam à
sua plenitude. Ao fazer a sua
parte, “construindo” lavouras
de alta produtividade, trabal-
hando com profissionalismo e
mentalidade empresarial, o
produtor consegue amenizar o
seu risco mesmo em períodos
adversos. E, se ao longo do
desenvolvimento da lavoura,

o clima for favorável, as chan-
ces de celebrar uma colheita
generosa são muito grandes.

A Cocamar está à disposição
dos produtores para conver-
sar sobre isso e, por meio de
sua área técnica, dar início
ao planejamento da próxima
safra de verão. Para vencer
o desafio de elevar as suas
médias – condição impres-
cindível para a sobrevivên-
cia na atividade -, os pro-
dutores contam com tecno-
logias disponíveis e uma
cooperativa comprometida
em ajudá-los a evoluir em
seus negócios. 

Mas, além de utilizar toda
tecnologia recomendada, é
fundamental também garan-
tir a cobertura dos custos e
até de parte da renda com
um seguro agrícola que res-
guarde a sustentabilidade do
negócio da família.

Por fim, nossa saudação às
cooperadas pela passagem,
em março, do Dia Internacio-
nal da Mulher. Represen-
tando 15% do quadro de as-
sociados da Cocamar, elas se
sobressaem cada vez mais,
por suas experiências e ini-
ciativas, no agronegócio re-
gional. 

PALAVRA DO PRESIDENTE

O importante aprendizado
que a safra nos deixa

A Cocamar está à disposição dos produtores para

conversar sobre isso e, por meio de sua área técnica,

dar início ao planejamento da próxima safra de verão.

Períodos de adversidades climáticas nos apresentam lições para o crescimento na atividade 
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E
m uma safra marcada
por problemas climáti-
cos que reduziram sen-
sivelmente a produtivi-

dade de soja em quase todas
as regiões do Paraná, o muni-
cípio de Apucarana vive uma
realidade diferente e produto-
res estão registrando médias
comparáveis a de um ano nor-
mal. 

Na última semana de fevereiro,
o Rally Cocamar de Produtivi-
dade foi acompanhar de perto
a colheita de alguns desses
produtores. O Rally é uma ini-
ciativa da Cocamar com o pa-
trocínio da Ford Center, Spray-
tec e Basf, e o patrocínio insti-
tucional da Estratégia Ambien-
tal, Agrosafra, Sancor Seguros,
Sicredi, Texaco Lubrificantes e
Cocamar TRR. Apoiam a reali-
zação o Comitê Estratégico
Soja Brasil, a cooperativa Uni-
campo e a Aprosoja/PR.   

Um dos produtores, Elton
Gessner, estava concluindo um
talhão onde a média ficou em

189 sacas por alqueire (78 sa-
cas/hectare), sendo que ele
tinha áreas com média de 170
sacas/alqueire (70,2/hectare).
Sua previsão era fechar o ciclo
com a marca de 150 a 160 sa-
cas por alqueire (61,9 a 66,1/
hectare). 

Já o produtor Antonio Rechi es-
tava conseguindo 160 sacas
(66,1 sacas/hectare). No mu-
nicípio, a média geral de pro-
dutividade, segundo estimativa
da Cocamar, não deve mudar
tanto em comparação ao ano
passado, ao redor de 120 sacas
por alqueire (49,5/hectare). 

PRECOCE - De acordo com o
engenheiro agrônomo Danilo
Lomba, da unidade local da co-
operativa, a estiagem teve
seus efeitos, sentidos princi-
palmente pela soja semeada
mais precoce, que corresponde
a 5% do total. “De 25 de se-
tembro em diante, as lavouras
se desenvolveram bem”, lem-
bra o agrônomo, acrescen-
tando que, durante o ciclo,

várias regiões do município
foram beneficiadas por panca-
das de chuvas.

AUMENTAR SEMPRE - Um dos
destaques deste ano em Apu-
carana foi o casal Tiezo e Keiko
Suguiura, que cultiva 250 al-
queires (605 hectares) no mu-
nicípio. A cada ano os Suguiura
investem em tecnologias para
ampliar cada vez mais as suas
médias e, neste ciclo, tinham
como meta alcançar o patamar
de 200 sacas por alqueire
(82,6/hectare). 

RALLY
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Apucarana surpreende pela
alta produtividade de soja
Município é um oásis numa região onde a estiagem
e o calor intenso produziram danos às lavouras  

Elton Gessner conseguiu 189 sacas de média
num talhão e fechou com patamares de

produtividade semelhantes aos de um ano normal



Dona Keiko diz
cuidar da lavoura “como um
bebezinho”, não deixando fal-
tar nenhum cuidado às plan-
tas: como resultado, elas exi-
biam vagens bem formadas de
alto a baixo e com grãos de
qualidade. “A gente sempre
pensa alto na colheita, mas
este ano acho que não vamos
conseguir o que pretendía-
mos”, afirma dona Keiko.
“Diante dos problemas climá-
ticos, vamos ficar numa média
entre 170 a 180 sacas por al-
queire (70,2 a 74,3 sacas/hec-
tare)”, completa. 

VALE A PENA INVESTIR - Em
visita à lavoura dos Suguiura,
o engenheiro agrônomo da
cooperativa, José Henrique
Seko, colheu um exemplar de
soja ao acaso e contou 131
vagens. “A gente pode perce-
ber como vale a pena o in-
vestimento”, observa Seko,
ressaltando que mesmo com

a estiagem de duas a três se-
manas, e as altas tempera-
turas, o resultado é expres-
sivo. 

Foram 5 aplicações de fungi-
cidas e controle de perceve-
jos: “mesmo em condições
adversas, a lavoura foi man-
tida sadia”, diz o agrônomo,
enfatizando que a escolha é
por fungicidas de alta quali-
dade, junto com protetores:

“a sanidade da lavoura é pre-
servada e visível durante todo
o ciclo”.  

TECNOLOGIAS - Elton, seu ir-
mão Lauro e Antonio, e o ca-
sal Tiezo e Keiko Suguiura,
entre outros, pertencem a
uma categoria de produtores
que investem nas melhores
tecnologias de ponta e em
cuidados com o solo, se-
guindo as recomendações

técnicas para construir o re-
sultado final.  

“É um pessoal receptivo a no-
vidades e que busca informa-
ções o tempo todo para me-
lhorar cada vez mais as suas
médias”, comenta o gerente
da unidade de Apucarana,
Everson de Souza. Isso ex-
plica, em parte, as altas mé-
dias que eles vêm obtendo
neste ano. 

O produtor Antônio Rechi  com o gerente Everson de Souza e o
agrônomo Danilo Lomba, da unidade local da Cocamar

O casal Tiezo e
Keiko Suguiura:
investimentos para
produzir 200 sacas
por alqueire,
em média

Veja reportagem especial Rally Cocamar
de Produtividade - Viagem a Apucarana

no site do Jornal Cocamar 
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A safra de soja do Paraná deve
ficar abaixo de 16 milhões de
toneladas, para uma estima-
tiva inicial de 19,5 milhões, se-
gundo o Departamento de
Economia Rural (Deral), da Se-

cretaria Estadual de Agricul-
tura.

As regiões atendidas pela Co-
camar (norte e noroeste do Es-
tado) foram bastante afetadas

pela irregularidade do clima e
a redução pode ficar entre 25%
e 30% em relação às previsões
iniciais. No noroeste, é comum
encontrar produtores com que-
bra de 40% ou até mais. 

ANOTANDO TUDO - Ao longo de
19 anos, desde 2000, o coope-
rado Jorge Pedro Frare, de
Doutor Camargo, município a
30 quilômetros de Maringá,
tem anotado os volumes de

chuva que caem em sua pro-
priedade. 

Organizado e caprichoso, o
produtor, que mora no local
desde 1975, onde

Mesmo alcançando resulta-
dos tão expressivos frente ao
que se vê por aí, Elton Gess-
ner, Antonio Rechi e o casal
Suguiura, visitados pelo
Rally, demonstram certa in-
satisfação com os números
deste ano. “Poderia ter sido
melhor”, afirma Elton. 

“Investimos para explorar o
potencial produtivo e alcan-
çar os melhores resultados
possíveis”, enfatiza, expli-
cando que neste ano os
custos diretos em suas la-
vouras ficaram ao redor de
80 sacas por alqueire (33
sacas/hectare), 30% a mais
do que um produtor que
aplica um padrão tecnoló-
gico médio. 

CALOR - “Não fiquei con-
tente”, pontua Rechi, que na
safra passada obteve o re-
corde de 183 sacas de soja de
média (75,6 sacas/hectare) e
fazia planos de superar a
marca neste ciclo. 

Segundo ele, a redução não
decorreu da estiagem e, sim,
do sol escaldante de janeiro
e início de fevereiro, que
produziu um calor tão in-
tenso a ponto de queimar os
ponteiros das plantas. “Não
fosse por isso, minha média
teria sido bem melhor”, fi-
naliza. 
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Poderia ter sido ainda melhor 
RALLY 

O agrônomo José
Henrique Seko

(e ao fundo o gerente
Everson de Souza)

com exemplar de soja:  
padrão de sanidade
visível em todo o
ciclo da planta,

apresentando elevada
produtividade

Safra “encolhe” no Paraná



cultiva soja e mi-
lho, se baseia em um pluviô-
metro, um tipo de recipiente
que, exposto ao tempo, no
quintal de casa, serve para
medir o acúmulo de água a
cada dia. Quando as chuvas,
enfim, retornaram, no dia 12 de
fevereiro, ele recebeu a equipe
do Rally.  

SEVERIDADE - Frare se disse
surpreso: a seca que atingiu a
safra de soja 2018/19 foi a
mais severa desde que come-
çou a registrar as precipita-
ções. Segundo o produtor, se
no mês de janeiro do ano pas-
sado choveu 424 milímetros,
em janeiro último o total foi de
apenas 94 milímetros, pratica-
mente um quinto. 

Para complicar, as precipita-

ções em dezembro somaram
só 36 milímetros, quase dez
vezes menos que os 331 milí-
metros anotados em dezembro
do ano anterior. “Nos dois
meses mais críticos para a la-
voura, em que a água não pode
faltar, choveu só 130 milíme-
tros”, pontua Frare. Ele acres-
centa a essa situação mais de
10 dias sem chuvas em feve-
reiro, período que foi agravado
por temperaturas muito altas. 

SAFRA MENOR - O resultado é
uma forte redução da produti-
vidade: Frare finalizou a co-
lheita com a média de 100
sacas por alqueire (41,3 sa-
cas/hectare), 35% a menos em
comparação ao número médio
obtido nas duas safras anterio-
res, de 156 sacas por alqueire
(64,4/hectare). 
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RALLY

O produtor Jorge
Pedro Frare, de
Doutor Camargo,
região de Maringá:
seca mais severa
em quase 20 anos
levou um terço
da colheita



A
região de São Sebas-
tião da Amoreira -
município a 63,9 km
de Londrina, no norte

do Estado, é importante re-
gião produtora de sementes
de soja e trigo. Ali a coopera-
tiva possui, desde o final de
2017, uma Unidade de Be-
neficiamento de Sementes
(UBS). 

De acordo com a cooperativa,
São Sebastião da Amoreira e
adjacências compreendem
cerca de 40 mil hectares de la-
vouras de soja, das quais 9%
destinados a campos de se-
mentes.

EXIGÊNCIAS - O produtor Nél-
son Kojima, do vizinho municí-
pio de São Jerônimo da Serra,
está há dez anos na atividade.
Segundo ele, produzir o insumo
exige uma série de cuidados
em comparação a uma lavoura
comum. 

Um deles é a maior atenção aos
tratos culturais, para um ade-
quado controle de pragas e do-
enças. A total segregação das
cultivares, para assegurar a
rastreabilidade, e a necessi-
dade de que as máquinas e
equipamentos sejam mantidos
limpos, para evitar contamina-
ções, são outras exigências. 

BOM NEGÓCIO - Kojima diz ter
ficado feliz com a entrada da
Cocamar na produção de se-
mentes: “Para nós, produtores,
ficou muito bom, porque a coo-
perativa trabalha com mais
transparência”, observa. Ele
explica que ao produzir semen-
tes, consegue agregar valor à
produção de soja. 

Para isso, recebe uma bonifi-
cação de 10% sobre o preço
de mercado, mais o frete com
o transporte do produto da
propriedade para a UBS. E
deu um exemplo: só com o
bônus, é como que se a cada
mil sacas de sementes pro-

duzidas, colhesse 1.100. Por
outro lado, os custos que ele
tem a mais acabam diluídos,
pois o maior controle sobre
pragas e doenças vai repre-
sentar aumento na produtivi-
dade da lavoura.  

Na safra passada (2017/18), a
média de Kojima foi de 155
sacas por alqueire (61,9 sa-
cas/hectare) e neste ano sua
expectativa era ficar entre 150
e 160 sacas (de 61,9 a 66,1/
hectare), mas o estresse hí-
drico de janeiro, que se somou
às altas temperaturas no mes-
mo período, prejudicaram em
parte a cultura. 

ATENDEU - Moisés Ricardo de
Souza, que há 12 anos se de-
dica à produção de sementes,
ressalta que a entrada da coo-
perativa no segmento atendeu
a uma reivindicação dos produ-
tores, interessados em traba-
lhar com um produto de mais
qualidade. 

“Nós achávamos importante a
nossa semente ser produzida na
própria região, até porque aqui
temos condições favoráveis
para isso.” De acordo com Sou-
za, grande parte da responsabi-
lidade do produtor está na co-
lheita, pois se vacilar, pode per-
der todo o seu campo.
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INSUMO

Produzir sementes exige cuidados
especiais, mas é um bom negócio 
Cooperativa oferece ao produtor um bônus de 10% e mais o frete da propriedade até a UBS

Nelson Kojima: é
um grande negócio





O engenheiro agrônomo
Nilton Palma, da unidade
da cooperativa em São Se-
bastião da Amoreira, lem-
bra que “vale a pena o pro-
dutor se especializar na
produção de sementes,
desde, é claro, que a sua
propriedade esteja locali-
zada em uma região com

altitude e clima apropria-
dos”. O município está lo-
calizado a uma altitude mé-
dia de 780 metros. 

TECNOLOGIAS - Segundo
ele, até o mês de janeiro a
cultura vinha apresentando
um desenvolvimento prati-
camente normal, mas a es-

tiagem e o calor forte afeta-
ram parte das lavouras.
Mas, independente do fator
clima, a adoção de tecnolo-
gias faz a diferença na pro-
dutividade, diz Palma, enu-
merando: a correta escolha
da cultivar, a adubação ba-
seada em análises de solo,
o controle fitossanitário

adequado, todo um conjunto
de boas práticas.

“A produção de sementes
impõe requisitos, como re-
gras apropriadas, a segre-
gação e, no final, o produtor
só vai ter lucro, pois a boni-
ficação é muito interes-
sante”, finaliza. 
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INSUMO

Propriedade precisa atender requisitos básicos

O produtor Nélson Kojima
tem testemunhado o avanço
tecnológico ocorrido de
uma década para cá em re-
lação às sementes. Quando
começou, em 2009, elas
ainda eram convencionais
e, pouco depois, surgiram

as transgênicas (resisten-
tes ao glifosato), seguidas
das intacta e das inox (re-
sistentes ao glifosato e la-
gartas). 

E não para por aí.  “A gente
já ouve falar das variedades

tolerantes à seca, que vão
representar um grande salto
quando forem produzidas co-
mercialmente”, afirma. 

GRANDE NEGÓCIO - Para
ele, tem sido um grande ne-
gócio produzir sementes, o

que pode ser demonstrado
pela melhoria de sua quali-
dade de vida e a estrutura
de maquinários que conse-
guiu adquirir em dez anos. 

Kojima já conta com dois
tratores, duas plantadeiras,

uma semeadeira de trigo e
uma colheitadeira, tudo
comprado novo. Desses, só
o que não está quitada é a
colheitadeira, a qual vem
sendo paga com o bônus
que ele recebe da coopera-
tiva. 

Melhor qualidade de vida

Moisés de Souza, feliz com
entrada da cooperativa

no segmento



A Unidade de Beneficiamento
de Sementes (UBS) da Coca-
mar está licenciada para a
produção de sementes de
soja das empresas Basf,
Brasmax, Monsoy e TMG. 

A soja que vai para o campo
necessita de boa genética,
bem como de qualidade fí-
sica, fisiológica e sanitária,
para resultar em uma la-
voura produtiva. Por isso, o
grão passa por um criterioso
caminho cercado de cuida-
dos técnicos, e de profissio-
nais treinados e experientes.
Cada semente é quase um
chip, que vai chegar ao pro-
dutor com a qualidade ne-
cessária para desenvolver
uma boa lavoura. 

Objetivo é garantir a alta qualidade da semente
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Entre as empresas que
licenciaram a Cocamar
para a produção de
sementes de soja,
está a Basf

INSUMO



MULTIPLICAÇÃO - A
responsável técnica pela pro-
dução de sementes da UBS,
engenheira agrônoma Elieges
Bertuzzi, explica que quando a
semente chega da empresa
detentora, ela vem na catego-
ria genética ou básica, para
que seja feita a multiplicação
de geração. 

Para isso, é feita uma coleta
representativa da mostra do
lote, uma análise de pureza
para verificar a mistura varie-
tal, e um teste de germinação
ou de tetrazólio para avaliar a
qualidade fisiológica, antes de
distribuir ao cooperado par-
ceiro, que irá fazer a multipli-
cação. 

QUALIDADE - “Tem que ter
qualidade desde o início para
garantir um campo com exce-
lente produção e uma geração
de qualidade também”, res-
salta Elieges  

“Quando a gente fala de se-
mente, estamos falando de
qualidade, e essa qualidade
começa no campo onde está
sendo multiplicada e depois
nós vamos continuar esse

processo lá na UBS. O acom-
panhamento técnico é muito
importante e tem que ser
efetivo na lavoura, pois as
mudanças climáticas e as
mudanças de cultivares exi-
gem um direcionamento téc-
nico”, diz o engenheiro agrô-
nomo Gelisson Tiago Alves,
gerente da UBS.   

TESTES - Depois de ser re-
produzida pelos produtores
parceiros, a semente volta
para a UBS para um procedi-
mento padrão, onde serão
feitas análises. Segundo
Elieges Bertuzzi, antes mes-
mo de ser efetivada a co-
lheita, a equipe técnica vai
até o campo de produção de
sementes, para uma coleta
de plantas que é levada para
UBS, onde haverá testes para
aferir a qualidade. 

O principal é o teste de tetra-
zólio, onde é possível verificar
possíveis danos na semente
(umidade, percevejo e mecâ-
nicos) e a intensidade dos
mesmos, permitindo conhecer
o vigor e a viabilidade. “Daí é
que podemos tomar a decisão
se aprovamos esse campo

para semente ou se o mesmo
vai se descartado para o pro-
dutor colher como grão co-
mum”, comenta. 

CLASSIFICAÇÃO - Se o grão
for aprovado, procede-se a
colheita e testes rápidos no
próprio campo com hipoclo-
rito (para avaliar dano mecâ-
nico, verificar a limpeza dos
equipamentos e evitar a mis-
tura varietal). 

Efetuada a colheita, a carga
segue para a UBS e, lá che-
gando, é feita uma amos-
tragem: o pessoal de apoio
efetua a classificação e
uma análise de qualidade,
para saber se há dano cau-
sado por percevejo ou se é
semente esverdeada. “Com
todo esse procedimento, o
foco é assegurar a alta qua-
lidade desse produto”,
completa a responsável
técnica.   
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INSUMOS

Elieges: só após
uma série de testes

é que o campo é
aprovado ou colhido
como grão comum.

Abaixo, Gelisson diz
que qualidade

começa na lavoura,
onde é feita a
multiplicação





A
gerência comercial de
Pecuária da Cocamar
diversifica o seu port-
fólio de produtos, que

inclui não apenas uma linha
de rações, suplementos, me-
dicamentos, vacinas e ferra-
mentaria, como equipamentos
diversos, madeira tratada, re-
servatórios, caixas elevadas e
bebedouros de água, e até
mesmo galpões, casas e bar-
racões pré-moldados. 

O objetivo é elevar o fatura-
mento dessa área para R$ 140
milhões em 2019, ante os R$
117 milhões obtidos no exer-
cício anterior. “Trabalhamos
com as marcas mais concei-
tuadas do mercado”, salienta
o gerente, o médico-veteriná-
rio João Ivo Lima. 

O gerente informa que o forne-
cimento é liderado por rações
(bovinos e peixes), suplemen-
tos minerais e madeira tratada
- tudo produção própria. 

RAÇÕES - A tendência é que
a Cocamar venha se firmar
cada vez mais no setor de ra-
ções. Para isso, segundo o
coordenador de pecuária,

Joel Murakami, a cooperativa
está investindo na constru-
ção de uma nova fábrica em
Maringá, que deve ficar pron-
ta no final do ano e, por outro
lado, foi adquirida uma fá-
brica em Nova Fátima, região
de Londrina, que opera na
produção de rações fareladas
para bovinos. 

POTENCIAL - O recente avan-
ço da Cocamar para novas re-
giões do Estado (seis municí-
pios que pertenciam à coope-
rativa Cofercatu, no norte, e
quatro que estavam vincula-
dos à Copagra, no extremo-
noroeste) e mais a abertura
em Naviraí (MS), deve impul-
sionar ainda mais as vendas,
dada a forte presença da pe-
cuária nesses locais. 

NÚMEROS - Ao todo, a Coca-
mar faturou  R$ 1,238 bilhão
com o fornecimento de insu-
mos em 2018, contra R$ 1,128
bilhão no ano anterior. 

Os produtos agropecuários
podem ser encontrados na
rede de lojas da cooperativa,
nos Estados do Paraná, São
Paulo e Mato Grosso do Sul. 
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Perspectiva é de um faturamento de R$ 140 milhões em 2019,
contra os R$ 117 milhões alcançados em 2018

Fornecimento pecuário se fortalece
para continuar em expansão 

João Ivo: Portfólio
inclui rações,
suplementos,

medicamentos, vacinas,
ferramentaria,

equipamentos diversos,
madeira tratada,

reservatórios, caixas
elevadas, bebedouros
e até galpões, casas

e barracões
pré-moldados

COCAMAR

Trabalhamos com as marcas mais conceituadas do mercado.”
João Ivo Lima
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N
o dia 27 de fevereiro,
a Cocamar entregou
oficialmente aos pro-
dutores de Nova Fá-

tima, município a 96,5
quilômetros de Londrina, no
norte do Paraná, sua nova uni-
dade operacional.

ESTRUTURA - Em amplo ter-
reno, às margens da PR-160
(que liga Cornélio Procópio a
Ibaiti), a estrutura conta com

sede administrativa, loja de in-
sumos agropecuários e insta-
lações para recebimento e
armazenamento de grãos.   

REGIAO - Com aproximada-
mente 8 mil habitantes, Nova
Fátima está distante 30 quilô-
metros de São Sebastião da
Amoreira, onde a Cocamar pos-
sui outra grande estrutura de
recebimento de grãos e tam-
bém uma Unidade de Benefi-

ciamento de Sementes (UBS).
As unidades operacionais des-
sas duas cidades são gerencia-
das por Claudinei Donizete
Marcondes.

GRÃOS - Nova Fátima, onde a
Cocamar adquiriu as instala-
ções no final do ano passado, é
importante região produtora de
grãos, com destaque para soja,

milho e trigo. Parte dos agricul-
tores se dedica, também, à pro-
dução de sementes de soja e

trigo, sendo representativa, por
sua vez, a criação de gado de
corte.

ESTRUTURA

Nova Fátima ganha unidade
Além da sede administrativa e da loja
de insumos agropecuários, conta
com instalações para recebimento
e armazenamento de grãos
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A
parceria entre Mauro
Palaro, de Cianorte e
o filho Aliton, já vem
de longo tempo.

Quando mal dava os primeiros
passos, “grudou na barra da
calça do pai” e passou a se-
guir seus passos, acompa-
nhando-o ao sítio da família.
Seu prazer era estar junto e
aprendia vendo-o trabalhar. Ia
cedo para a escola, mas
quando voltava, já ia atrás do
pai, ficando na roça até o final
do dia.

OPORTUNIDADES - Mauro e a
esposa Adélia fizeram ques-
tão que o filho estudasse,
dando-lhe todas as oportuni-
dades possíveis, porque sa-
biam da importância de se ter
conhecimento. Mas, desde
pequeno procuraram envolvê-
lo com o dia a dia na roça,
criando laços com a proprie-
dade e com a atividade. 

“Quem é agricultor e quer ga-
rantir sua sucessão a frente
dos negócios tem que ensinar
os filhos a gostar do cheiro da
terra. A propriedade é uma
empresa. Se não ensinar os
filhos a darem continuidade,
acaba em nada”, diz o coope-
rado.

COMEÇOU CEDO - Aos 11 anos
Aliton já dirigia trator, aju-
dando no que podia. De tão
pequeno, nem dava para vê-lo

direito em cima do trator. Aos
14 anos estudava a noite e
trabalhava o dia inteiro, e
como afirma, “fazia isso por
gosto”. Aos 17, já participava
de tudo, acompanhando o pai,
trocando ideias, aprendendo.
“A rédea foi solta cedo”, co-
menta Mauro, que começou a
entregar o comando da pro-
priedade para Aliton quando
este ainda não tinha comple-
tado 20 anos, em 2007.

QUARTA GERAÇÃO - Atual-
mente, o jovem produtor já
está na quarta geração de
agricultores da família e se-
gue o exemplo do pai. Aliton é
que está a frente dos negó-
cios e cuida de tudo, contando
com a total confiança do pai,
mas sempre faz questão de
recorrer ao apoio de Mauro e
de seus bons conselhos. Co-
mo ele diz, “o pai é o esteio da
casa” e ainda hoje trocam
ideias. 

Desde que assumiu a proprie-
dade, uma das coisas que Ali-
ton se preocupou foi com a
troca dos maquinários por
equipamentos mais modernos
e maiores, visando otimizar o
tempo e diminuir a mão de
obra. “Estava difícil dar conta
do serviço com as máquinas
pequenas que possuíamos”.
Além da propriedade da famí-
lia, ele arrendou outras áreas
para tocar.

MAQUINÁRIOS - Os três pulve-
rizadores antigos foram troca-
dos por um maior que dá para
fazer todo serviço e sobra
tempo. Também foram adqui-
ridos dois tratores grandes e
as três colheitadeiras peque-

nas ele trocou por uma grande
que faz todo o serviço com ra-
pidez, ficando apenas com
uma de reserva, caso quebre. 

“O tempo gasto com as ativi-
dades foi reduzido pela me-

tade. O serviço rende muito
mais e hoje sobra tempo,
mesmo tendo diminuído o nú-
mero de funcionários de seis
para um”, cita Aliton que con-
ta ainda com o suporte do pai
nas atividades.

SUCESSÃO

“Filho tem que aprender
a gostar do cheiro da terra”
Mauro Palaro, de Cianorte, ensinou Aliton desde pequeno a gostar da
agricultura, envolvendo-o com as atividades do dia a dia na propriedade

Parceria vem de longa data e tem dado resultado
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A
produtora rural e co-
operada Maria José
dos Reis Luca, de Ma-
ringá, esposa do coo-

perado Valter Luiz Luca, sem-
pre foi uma mulher bastante
ativa, participativa e parceira
do marido. Filha de agriculto-
res, a vida inteira trabalhou no
campo, fazendo de tudo. 

Os pais de Maria tiveram
cinco filhas e só o caçula foi
homem. Então, desde cedo,
todas aprenderam a lidar com
o dia a dia de uma propriedade
rural: colhiam algodão, pas-
savam o cultivador na soja,
cuidavam das criações e do
que mais havia para fazer.

PRÓXIMA GERAÇÃO - Depois
que casou, Maria passou a
ajudar menos porque a família
de Valter trabalha em socie-
dade e conta com vários ho-
mens para fazer o serviço.
Ainda mais agora quando a
próxima geração já começa a
ajudar. O filho de Maria e Val-
ter, Jorge Luís, trabalha lado
a lado com o pai, assim como
um primo, participando da so-
ciedade. 

Além de Jorge Luís, Maria tem
mais duas filhas, Jéssica e
Bruna, que ela sempre incen-
tivou a se envolver com as ati-
vidades rurais da propriedade.
“Temos que ser parceiras.
Conhecer o negócio da famí-
lia”, ressalta.

APOIO - Atualmente, Maria
José colabora mais com o

controle financeiro dos negó-
cios da família. Na colheita,
sempre ajuda no que precisa:
leva comida para todos na
roça, prepara quitutes, vai a
Cocamar em busca de infor-
mações e dá todo apoio.
“Quando solteira, eu dirigia
trator e colheitadeira. Mas
hoje tem os meninos para fa-
zer isso”, comenta. 

Maria, atual coordenadora do
Núcleo Feminino da Cocamar
em Maringá, já participa das
reuniões há mais de oito anos
e neste período teve oportuni-
dade de fazer um grande nú-
mero de cursos que têm
“aberto sua visão de mundo”
e ajudado a compreender me-
lhor a importância de partici-
par ativamente dos negócios
da família e da cooperativa.

EM PRÁTICA - E tudo que tem
aprendido já tem sido útil na

gestão dos negócios dos pais
desde 2006. Quando o pai
morreu, Maria conta que teve
que assumir a gestão da pro-
priedade rural para a mãe. O
irmão estava morando no es-
tado do Mato Grosso e as ir-
mãs tinham outras ocupa-
ções, sem ter como adminis-
trar o sítio. “Assim, fiquei res-
ponsável pelo controle das fi-
nanças e cuidados com a
mãe. Passei por muitas difi-
culdades, mas venci com a
ajuda dos cursos da Cocamar,
adquirindo experiências”,
conta. 

Um ponto ressaltado por Ma-
ria em tudo que tem apren-
dido nestes anos é não deixar
dominar pelo medo do novo.
“Mesmo passando por dificul-
dades, é gratificante enfren-
tar desafios, buscar conheci-
mento e superar qualquer
problema. É isso que tenho

tentado passar para meus fi-
lhos, além da importância de
valorizar a agricultura”, fina-
liza.  

MULHER

“Temos que conhecer o negócio da família”
Para a cooperada Maria José dos Reis Luca, de Maringá, as esposas dos
produtores precisam se envolver com a atividade rural e serem parceiras

Família trabalha unida,
já conta com três

gerações e prepara
a próxima
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Com a presença de mais de
400 cooperados e dezenas de
empresas parceiras, a uni-
dade da Cocamar em São Se-
bastião da Amoreira, região
de Londrina, promoveu em 1º
de fevereiro seu tradicional
dia de campo sobre a cultura

da soja. Participaram tam-
bém produtores das unidades
vizinhas de Nova Fátima
(onde a Cocamar iniciou ope-
rações recentemente), Santa
Cecília do Pavão, Assaí, São
Jerônimo da Serra e Congoi-
nhas.

COLHEITA - O dia de campo
aconteceu às vésperas do iní-
cio da colheita da safra
2018/19, em dois locais: o
amplo pátio da sede da uni-
dade, onde foram instaladas
tendas para abertura e rápidas
palestras, e o campo locali-
zado em frente, que recebeu
parcelas, experimentos e os
estandes das empresas.

DESTAQUE - As Sementes Co-
camar foram um dos desta-
ques no evento. Grande parte
das lavouras da região utili-
zou, pela primeira vez, se-
mentes de soja produzidas
pela cooperativa, que, no fi-
nal de 2017, passou a contar
com uma Unidade de Benefi-

ciamento de Sementes (UBS),
em São Sebastião da Amo-
reira.

Sob a coordenação do ge-
rente Claudinei Marcondes,

responsável pelas unidades
de São Sebastião da Amoreira
e Nova Fátima, o dia de cam-
po mobilizou gerentes e téc-
nicos de todas as unidades
participantes.  

GERAL

Mais de 400 cooperados em evento em São Sebastião da Amoreira



C
erca de 30 coopera-
das, esposas e filhas
de cooperados da Co-
camar dos municípios

de Maringá, São Jorge do Ivaí,
Primeiro de Maio, Jussara e
Floresta fizeram uma viagem
cultural e de lazer ao Pantanal
mato-grossense organizada
pela cooperada Maria Apare-
cida Rufato, de Maringá. O pas-
seio foi de 5 a 9 de janeiro e
contou com um roteiro bem di-
versificado.

Na chegada, conheceram um
projeto social em Corumbá
(MS) desenvolvido com o obje-
tivo de tirar crianças da rua. No
espaço criado, os menores re-
cebem aulas de música e de
instrumentos, participando da
orquestra da cidade de Corum-
bá, e muitos dos ex-alunos ho-
je são professores. 

CHALANA - Daí, entraram na
chalana e o resto do passeio foi
dentro do Pantanal. Visitaram
famílias ribeirinhas, conhecen-
do a realidade de um povo so-

frido que possui seus cultivos
de subsistência, catam caran-
guejo e morenitas, para vender
como iscas aos pescadores,
fazem artesanato com fibras
das palmeiras e do aguapé, re-
colhem mel na floresta, sobre-
vivendo como podem, mas que,
quando a enchente vem, per-
dem tudo.

O passeio incluiu ainda uma vi-
sita ao Morro do Caracará, on-
de há um sítio arqueológico
com gravuras nas rochas que
estudiosos julgam ser de 5 mil
anos antes de Cristo; à reserva
do Pantanal, onde só se entra
ou passa com autorização; e ao
Instituto Chico Mendes, onde
visualizaram o Morro Amolar e
conheceram alguns fósseis de
animais.

TRILHA - Fizeram também uma
trilha mata adentro, conhecen-
do as espécies de palmeiras,
cipós e outras árvores nativas
do Pantanal, desceram o rio de
caiaque, tomaram banho no rio
Paraguai Mirim, onde conhece-

ram um senhor cego que
aprendeu a tocar só ouvindo e
que é acompanhado por seu fi-
lho, e até aprenderam a fazer a
chipa pantaneira (parecida
com o pão de queijo).

No último dia do passeio, as
cooperadas foram surpreen-
didas com um almoço às
margens do rio, com costela
ao fogo de chão e com um
show musical. Maria Rufato
conta que as mulheres gosta-
ram tanto que já estão se or-
ganizando para voltar nova-
mente ao Pantanal, só que
desta vez durante o período
de pescaria, no início de no-
vembro.

TURISMO

Cooperadas organizam passeio ao Pantanal 
Com um roteiro bem diversificado,
conheceram a realidade do
povo pantaneiro, sua cultura
e pontos turísticos 

Cerca de 30 mulheres participaram da
viagem cultural e de lazer

Veja mais fotos e vídeos
da viagem das produtoras
ao Pantanal no site do
Jornal Cocamar 
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Uma nova frente para a divul-
gação do sistema de Integração
Lavoura-Pecuária-Floresta
(ILPF) foi aberta na região oeste
do Estado de São Paulo, onde a
Cocamar atua com unidades de
atendimento desde 2013.

NEVES BAPTISTA – No último
dia 8 de fevereiro, um dia de
campo sobre o assunto foi pro-
movido na Fazenda Santa Rita,
de propriedade da família
Neves Baptista, em Presidente

Bernardes, região de Presi-
dente Prudente (SP). 

A iniciativa foi da unidade
local da Cocamar e seus par-
ceiros, integrantes da Asso-
ciação Rede ILPF - que, além
da cooperativa, conta com a
participação da Embrapa, John
Deere, Syngenta, Bradesco,
Ceptis, Premix e Sementes
Soesp - e o apoio da Universi-
dade do Oeste Paulista (Uno-
este).

POTENCIAL - Desde que, em
seu projeto de expansão, a Co-
camar avançou para o vizinho
Estado, vem sendo trabalhado
junto aos produtores o grande
potencial regional para a ado-
ção de sistemas integrados,
como forma de incorporar pas-
tos degradados à moderna pro-
dução de grãos e também a
uma atividade pecuária de alta
performance.

MODELO - É o que acontece
com a família Neves Baptista,
seguindo o modelo adotado em
outras propriedades no entorno
de Presidente Prudente, entre
elas as fazendas do Grupo Car-
los Viacava.

PRESENÇAS - Dezenas de pro-
dutores, especialistas e lide-
ranças participaram do dia de
campo. Além do presidente do

Conselho de Administração da
Cocamar, Luiz Lourenço, esti-
veram na Fazenda Santa Rita
o gerente técnico Renato Wa-
tanabe e o coordenador de
ILPF da cooperativa, César Ge-
sualdo. O consultor João
Kluthcouski (mais conhecido
como João K), um dos maiores
entendidos em ILPF no país,
integrou a grade de palestras
no evento.

GERAL

Dia de Campo sobre ILPF em Presidente Bernardes 



O
s produtores estão
mais conscientes de
que o seguro agrí-
cola é um dos itens

imprescindíveis quando o as-
sunto é administração de ris-
co no campo. Apesar disso, o
produto ainda é pouco requi-
sitado, afinal somente 10%
da área agrícola brasileira
está assegurada, o que cor-
responde a aproximadamente
70 mil produtores. 

IMPREVISIBILIDADE - Um dos
motivos que levam a essa
baixa procura, segundo o as-
sessor de Seguros/Produtos
Massificados da Sicredi União
PR/SP, João Francisco Souza
Aleixo, é a imprevisibilidade
da subvenção, que acaba não
se concretizando conforme o
que é anunciado pelo governo
federal. “Em 2018, por exem-
plo, foram prometidos R$ 550
milhões para o Programa de
Subvenção ao Prêmio do Se-
guro Rural (PSR), mas o valor
disponível foi R$ 380 mi-
lhões”, cita.

Essa falta de previsibilidade
na subvenção causa incerte-
zas no mercado de seguros,
porque o subsídio é impor-
tante não só para o produtor,
mas para as seguradoras.
“Isso porque se tivessem um
cenário estável, as compa-
nhias poderiam criar produ-
tos específicos e com custos

menores em diversas áreas
de produção e, assim, conse-
guiriam melhor atender as
necessidades do produtor”,
diz Aleixo. Atualmente o mer-
cado brasileiro conta com 12
seguradoras que, apesar da
competitividade entre si, ofe-
recem coberturas parecidas.
Há também muitos progra-
mas para grãos, mas são pra-
ticamente inexistentes os
destinados à pecuária.

ALTERAÇÕES - Para diminuir
a imprevisibilidade, em ja-
neiro de 2019 o governo fede-

ral realizou alterações no
PSR. Entre as principais mu-
danças está a redução da
participação oficial do poder
público na subvenção relativa
ao percentual. “Isso significa
que, por haver restrição orça-
mentária, o governo entendeu
a possibilidade de atingir
mais produtores com o mes-
mo recurso se reduzir o per-
centual de subvenção em
todas as modalidades”, co-
menta o assessor. Até 2018 o
subsídio era de 35% a 45%
do prêmio (custo do seguro
ao produtor), com média de

42% no seguro rural. Com as
novas regras, a subvenção
passa a ser de 30% a 40%,
com média de 35%.

Outra alteração, que atinge
principalmente grãos, é a
elevação do percentual mí-
nimo de cobertura pela pro-
dutividade esperada, que
passou de 60% para 65%,
desde que se enquadre como
‘multirrisco’. Também foi
anunciado mais incentivo
para seguros com cobertura
para ‘multirrisco’ e seguros
de receita ou faturamento, e

maior previsibilidade na dis-
tribuição dos recursos. Já o
valor máximo (R$ 72 mil) de
subvenção na modalidade
agrícola por produtor foi
mantido.

DIFUSÃO - “Diante disso,
cabe a nós difundirmos e
prestarmos orientações so-
bre as melhores opções do
mercado porque, indepen-
dentemente das novas re-
gras, uma certeza é que o se-
guro minimiza as perdas do
produtor”, finaliza o assessor
da Sicredi União PR/SP.
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FINANÇAS

Novas regras de subvenção
para seguro agrícola
Entre as principais mudanças está a redução da participação
oficial do poder público na subvenção relativa ao percentual

João Francisco Souza Aleixo, assessor de Seguros/Produtos Massificados da Sicredi União PR/SP
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Após mais de seis anos de espera, o produtor rural poderá se valer deste instrumento
criado para fomentar a preservação e recuperação de vegetação nativa
DR. ALEXANDRE RAPOSO 

Praticamente ao apagar
das luzes de seu governo,
em 27 de dezembro de

2018, Michel Temer promulgou
o Decreto n° 9.640 que regula-
menta a Cota de Reserva Am-
biental - CRA, instituída pelo
artigo 44 da Lei nº 12.651/2012
(Código Florestal). Após mais
de seis anos de espera, final-
mente o produtor rural poderá
se valer deste instrumento
econômico criado no Código
Florestal, com a finalidade de
fomentar a preservação e recu-
peração de vegetação nativa.

A Cota de Reserva Ambiental –
CRA, que será emitida pelo
Serviço Florestal Brasileiro –
SFB, trata-se de título nomina-
tivo representativo de área com
vegetação nativa, existente ou
em processo de recuperação:
sob regime de servidão am-
biental; correspondente à área
de Reserva Legal instituída vo-
luntariamente sobre a vegeta-
ção que exceder os percentuais
de 20 a 80%, dependendo da
região do país; protegida na
forma de Reserva Particular do
Patrimônio Natural - RPPN; ou
existente em propriedade rural
localizada no interior de Uni-
dade de Conservação de domí-
nio público, que ainda não
tenha sido desapropriada.

NEGOCIADAS - As áreas de ve-
getação nativa, antes tratadas
como um ônus ao produtor ru-
ral, passam a constituir impor-
tante instrumento econômico,
que podem ser negociadas com
aqueles que se encontram irre-
gulares em relação às suas
obrigações florestais, princi-
palmente no que concerne às

Reservas Legais. Cada CRA
corresponderá a um hectare de
área com vegetação nativa pri-
mária ou com vegetação se-
cundária em qualquer estágio
de regeneração; ou de áreas de
recomposição mediante reflo-
restamento com espécies na-
tivas, conforme o artigo 46 do
Código Florestal.

Importante salientar que a re-
serva legal deve ser registrada
e aprovada no Cadastro Am-
biental Rural - CAR, que pas-
sou a ser obrigatório em 01/01/
2019 e poderá ser exigido como
requisito para acesso ao cré-
dito rural e ao seguro agrícola.
Com isso, o excedente de re-
manescente de vegetação na-
tiva ou de área em processo de
recuperação, poderá ser utili-
zado para a emissão da CRA,
conforme artigo 4° do Decreto
n° 9.640/2018.

REQUISITOS - Além do registro
obrigatório do imóvel no CAR,
o proprietário só terá direito à
emissão da CRA quando preen-
cher os seguintes requisitos:
requerimento formalizado pelo
proprietário por meio do Sicar;
laudo comprobatório emitido
pelo órgão estadual ou distrital
competente ou por entidade
credenciada, por meio do Sicar,
de modo a assegurar o controle
e a supervisão do SFB; aprova-
ção da localização da reserva
legal nos termos do disposto

no § 1º do artigo 14 da Lei nº
12.651/2012, identificada no
demonstrativo da situação das
informações declaradas no
CAR previsto no artigo 20 do
Decreto nº 8.235/2014.

O artigo 9° do Decreto n°
9.640/2018, traz ainda docu-
mentos que devem ser apre-
sentados com a proposta, por
meio do módulo CRA do Sicar
ou por sistema próprio e inte-
grado ao Sicar, como certidão
atualizada da matrícula do
imóvel expedida pelo registro
de imóveis competente; certi-
dão negativa de débitos do Im-
posto sobre a Propriedade Ter-
ritorial Rural - ITR; áreas veto-
rizadas das matrículas e de
eventuais posses existentes no
imóvel; número de inscrição do
imóvel no CAR constante do re-
cibo de inscrição emitido pelo
Sicar; e outros.

BUROCRACIA - Tantas exigên-
cias podem representar um en-
trave na emissão da CRA, por
conta da burocracia e certa
precariedade encontrada junto
aos órgãos ambientais compe-
tentes, desestimulando a utili-
zação deste instrumento para
a preservação e recuperação
de vegetação nativa, principal
escopo do Código Florestal.
Outra barreira que poderá ser
enfrentada será a atuação do
INCRA uma vez que não poderá
haver a emissão da CRA en-

quanto houver sobreposição do
CAR do imóvel rural a terras in-
dígenas, projetos de assenta-
mentos da reforma agrária ou
outros imóveis rurais, confor-
me determina o artigo 10 do
Decreto n° 9.640/2018.

Mas, o decreto ratificou o que
trouxe o Código Florestal sobre
a conversão da Cota de Re-
serva Florestal - CRF emitida
nos termos do art. 44-B da Lei
no 4.771/1965, em Cota de Re-
serva Ambiental - CRA, facili-
tando o acesso a tal instru-
mento àqueles que já sejam
detentores de CRF. Outra van-
tagem é a possibilidade dos
proprietários de imóveis rurais
que, até 22/07/2008, que deti-
nham áreas de reserva legal
em extensão inferior àquela
estabelecida no Código Flo-
resta, de compensar déficit de
reserva legal por meio da aqui-
sição da CRA.

REGULARIZAÇÃO - Tal vanta-
gem é de fundamental impor-
tância. O proprietário rural po-
derá se utilizar da CRA isolada
ou em conjunto com as demais
alternativas de regularização
previstas no art. 66 do Código
Florestal, para aderir ao aos
Programas de Regularização
Ambiental - PRA, onde o pro-
prietário tem até 20 anos, isen-
tos de sanções, para conclusão
de regularização ambiental fir-
mada junto aos órgãos am-
bientais competentes. A Medi-
da Provisória n° 867/2018, pro-
rrogou o prazo de adesão ao
PRA para 31/12/2019, possibi-
litando ao proprietário rural o
estudo da aplicação de um
compliance ambiental em sua
propriedade, para viabilizar a
regularização da mesma da

melhor forma para cada caso.

A CRA poderá ser “transferida,
onerosa ou gratuitamente, à
pessoa física ou jurídica de di-
reito público ou privado, por
meio de termo de transferência
assinado pelo requerente ou
pelo titular da CRA e pelo ad-
quirente”, conforme dispõe o
artigo 17 do Decreto n° 9.640/
2018. É aconselhável que o
proprietário rural envolvido na
transferência, seja como re-
querente, titular ou adquirente,
busque o acompanhamento de
um profissional qualificado na
elaboração e verificação do
termo. A lei exige detalhes a
serem declarados como o pra-
zo de vigência da cédula e cláu-
sulas de reversão.

IMPORTANTE - Devido à pro-
mulgação da regulação da CRA,
inúmeras questões e barreiras
ainda serão levantadas, princi-
palmente pelos órgãos ambien-
tais, para a emissão da mesma,
porém possíveis entraves não
retiram a importância que este
instrumento traz ao agronegó-
cio brasileiro, bem como à pro-
teção do meio ambiente. É um
passo importante em direção ao
futuro, onde o agronegócio e o
meio ambiente sejam vistos
como complementares, e não
antagônicos como muitos pro-
pagam para a população em
geral, na tentativa fútil de cri-
minalizar àquele que sustenta
o país: o produtor rural!

ESPAÇO JURÍDICO

Regulamentação da Cota de Reserva Ambiental

É um passo importante em direção ao futuro,
onde o agronegócio e o meio ambiente
sejam vistos como complementares, e não
antagônicos como muitos propagam.





D
urante o Show Rural
Coopavel, realizado
de 4 a 8 de fevereiro,
em Cascavel (PR), a

John Deere, representada por
seus concessionários, entre
eles a Cocamar Máquinas,
trouxe novidades em agricul-
tura de precisão, soluções em
equipamentos e pós-vendas,
apresentando novos modelos
do seu trator da série 5E, um
utilitário com potência abaixo
de 100cv, e os novos pulveri-
zadores, com destaque para o
M4000.

“Escolhemos o Show Rural
para o lançamento do 5E, pois
o Paraná é um mercado estra-
tégico para a produção de
grãos, além de ter boa atuação
em pecuária”, explicou Eduar-
do Martini, Gerente de Vendas
da Região Sul da John Deere
Brasil. “Este novo modelo de
trator vem para facilitar princi-
palmente a vida do pequeno
agricultor, que precisa contar
com uma máquina moderna,
eficiente e econômica, e sabe
que pode encontrar esta solu-
ção na John Deere”, pontuou.

TRATOR 5E - O modelo é ideal

para atividades em pequenas
propriedades, desde a pecuá-
ria até o cultivo de café, frutas
e grãos. Além de a máquina já
vir equipada com o motor
MAR-1 (sistema de controle de
emissões mais rígido, que
possibilita a baixa emissão de
carbono), a série conta com
um novo sistema de transmis-
são de 12 velocidades frente e
ré, que oferece melhor dimen-
sionamento da velocidade pa-
ra manobras rápidas e fáceis.
Também pode vir equipado
com piloto automático de fá-
brica, assento pneumático e
luzes de LED, para maior con-
forto do operador. 

TECNOLOGIA - “Acreditamos
que a tecnologia deve estar
presente em todas as proprie-
dades brasileiras, indepen-
dentemente de seu tamanho,
localização ou cultura. Neste
sentido, o Centro de Opera-
ções torna mais fácil a troca
de informações com os con-
sultores e também entre má-
quinas e escritório. Todos es-
ses dados reunidos e conecta-
dos agregam inteligência no
suporte às decisões agronô-
micas, disponibilizando infor-

mações estratégicas para o
agricultor em qualquer lugar e
a qualquer momento”, diz
Martini.

PULVERIZADOR M4025 - Outro
lançamento foi o Pulverizador
M4025, que alia ferramentas
que garantem a otimização do
pulverizador e da operação, do
consumo de combustível e da
qualidade de aplicação dos in-
sumos. Possui barra de fibra
de carbono, o que dá maior re-
sistência ao equipamento; já
vem com o Field Cruise, que
permite maior economia de
combustível; tem sistema in-

teligente de controle de pon-
tas Exact Apply, exclusivo
John Deere, que oferece maior
precisão na aplicação e traz
mais qualidade de cobertura e
economia para a lavoura, apli-
cando os insumos de forma in-
teligente, no local e quanti-
dade corretos, economizando
entre 2% a 5%; e são versá-
teis, oferecendo três modelos
com três tamanhos de tan-
ques e de barras. 

E, pensando nos diferentes
tipos de culturas cultivados no
país, o M4000 apresenta vão
livre maior, adequado para

aplicação de qualquer etapa
da lavoura. Além de contar
com o Operations Center, que
afora a praticidade na coleta e
troca de dados, permite ao
cliente acompanhar remota-
mente as máquinas.

SOLUÇÕES - Outra novidade
em pulverização são os equi-
pamentos da PLA, marca ad-
quirida pela John Deere em
setembro do ano passado.
Com tecnologias que comple-
mentam o portfólio da em-
presa, ampliando a gama de
soluções oferecidas aos agri-
cultores, a PLA

COCAMAR MÁQUINAS

John Deere apresenta seus lançamentos
Além do trator utilitário 5E, reconhecido pela sustentabilidade e inovação,
mostrou seus novos pulverizadores com destaque para o M4000
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Equipamento oferece maior precisão na aplicação e traz mais qualidade de cobertura e economia
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conta com os pul-
verizadores Hydra 200 e Orion
250, que passaram a ser co-
mercializados com exclusivi-
dade pela rede de concessio-
nários John Deere.

E visando oferecer a solução
mais completa do mercado em
tratos culturais, a John Deere
lançou uma linha de pulveri-
zadores por meio da sua mar-
ca GreenSystem™, com mo-
delos montados ao 3° ponto
do trator e modelos traciona-
dos por tratores, com capaci-
dades de 600 a 2 mil litros,
atendendo desta forma todas
as diversas necessidades dos
produtores brasileiros.

TODOS PODEM TER - De acor-
do com o gerente de Vendas do
Cocamar Máquinas, Helton
Kutsunugi, “os novos lança-

mentos aumentarão o nosso
leque de produtos e nos per-
mitirão atender todos os perfis
de produtores rurais. Agora,
mais do que nunca, todos po-
dem ter um John Deere”, afir-
mou.

Somado a isso, a John Deere
levou aos clientes seu serviço
diferenciado de pós-vendas,
que conta com profissionais
treinados, que realizam com
excelência serviços de otimi-
zação e manutenções preven-
tivas, assim como a disponi-
bilização de peças, a fim de
garantir que as máquinas en-
treguem seu potencial má-
ximo e contribuam para uma
maior produtividade na la-
voura. 

“Participamos do Show Rural
porque entendemos que é

muito importante para nós es-
treitarmos ainda mais o rela-
cionamento entre concessio-
nária e produtor rural. O even-
to é uma excelente oportuni-
dade de mostrar e demonstrar
nosso portfólio completo e as
soluções em produtos e pós-

vendas/serviços, além de con-
ferirmos em primeira mão, as
novidades e lançamentos que
vieram para agregar valor nos
negócios e operações dos pro-
dutores”, afirmou João Carlos
Ruiz, gerente Geral da Coca-
mar Máquinas.

SEGURANÇA

John Deere foi
representada por

seus concessionários,
entre eles a

Cocamar Máquinas



O
cooperado Angelo Gi-
gliotti, 93 anos, de
Sabaudia, e a esposa,
Encarnacion Crespo

Gigliotti, 91 anos, casados há
70 anos, são exemplo de
amor, respeito, companhei-
rismo e união. O casal teve
oito filhos - Clotilde, Antonio,
Dorival, Santina, Alice, Angela
e os gêmeos Juraci e Geraldo
-, 17 netos e 17 bisnetos. Pra-
ticamente todos são ligados à
agricultura, garantindo a con-
tinuidade do trabalho do ca-
sal, tendo, inclusive, 10 netos
e bisnetos engenheiros agrô-
nomos.

Vindo de Barra Bonita, São
Paulo, os Gigliotti se estabele-
ceram em Sabaudia em 1951.
Saíram quatro horas da manhã
e só chegaram às sete horas da
noite. Ângelo veio na carroce-
ria do caminhão, junto com a
mudança, e Encarnacion es-
premida dentro da cabine com
o motorista, o sogro e os filhos.

Na época, tinham dois filhos,
Clotilde e Antonio, que estava
com 50 dias. “A viagem foi in-
terminável. Era muita   poeira,
estrada de chão, sacolejo e
mato dos dois lados”, conta
Encarnacion. 

Ainda havia muito mato na re-
gião, mas a propriedade dos
pais de Angelo, Antonio e Cân-
dida, já tinha uma clareira
aberta para o plantio de café.
Eles contrataram Angelo e En-
carnacion para formar o cafe-
zal e terminar de abrir a mata,
só vindo com a mudança
meses depois. O casal trabal-
hou três anos como porcen-
teiro para Antonio e depois foi
formar o cafezal de um vizinho.

Por nove anos, o cooperado
também trabalhou como admi-
nistrador na Fazenda São José,
produtora de café. Neste perío-
do, os Gigliotti compraram a
primeira propriedade, cinco al-
queires de mata em Japurá,

em 1963. Angelo contratou um
pessoal para abrir a mata e
plantar café, mas ele próprio ia
lá e ajudava, quando podia. Só
que nunca foi morar lá. Anos
mais tarde, em 1974, acabou
vendendo essa área para com-
prar outra mais próxima. 

Em 1969, quando ainda era
administrador, comprou os 10
alqueires onde reside até ho-
je. O café plantado inicial-

mente foi aos poucos cedendo
espaço para outras atividades
e com a geada de 1975, quase
acabou, iniciando o plantio de
soja. As lavouras de café du-
raram até 2010, quando os úl-
timos três alqueires foram
arrancados. A família também
trabalhou com granjas de suí-
nos e frango, gado de leite,
além de soja e milho, cultiva-
dos atualmente. 

Com mais 70 pessoas na famí-
lia, os Gigliotti estão sempre
juntos. Por isso, o casal cons-
truiu um salão de festas onde
acontecem os almoços, reu-

niões familiares e festas. “Mal
levanto da cama e já encontro
um filho na porta esperando
para tomar café e pedir a ben-
ção”, conta Encarnacion. Qua-
se todos moram próximos e
toda noite um dos filhos pousa
com o casal.

Há três anos os dois também
construíram uma gruta, ao
lado do salão de festas, em
homenagem a Nossa Senhora
Aparecida e Nossa Senhora
das Graças, de quem são de-
votos. Por 20 anos, todos os
anos, eles iam a Aparecida do
Norte.

FAMÍLIA DO CAMPO 

Exemplo de amor, respeito e união
Angelo e Encarnacion Gigliotti, casados há 70 anos, chegaram a Sabaudia
em 1951, sem nada, mas construíram seu legado com muito trabalho e fé

No período em que Angelo foi
administrador da Fazenda São
José, havia cerca de 60 pes-
soas morando e trabalhando
na fazenda e há cada 15 dias,
no sábado ele ia com os tra-
balhadores fazer compras na
venda em Sabaudia. Acoplava
uma carretinha ao trator e
acomodava atrás o pessoal e
as compras.

Quando não podia ir, era o filho,

Antonio, com 13 anos, quem
assumia a direção do trator,
mal conseguindo alcançar o
pedal. Mas desde pequeno
aprendeu a dirigir e dava conta
do serviço. Uma vez foi pego
pela polícia e Encarnacion, grá-
vida, levou o maior susto quan-
do a polícia chegou ao sítio com
ele. Em outra ocasião, Antonio
foi buscar uma mudança de um
pessoal que vinha trabalhar no
sítio e a mulher ficou com me-

do de vir com ele, por ser ape-
nas um moleque.

Na fazenda tinha um gerador
de energia a diesel que funcio-
nou de 1960 a 1969, além de
água encanada, que vinha da
mina por gravidade. Ângelo
acordava, se arrumava e, às
cinco da manhã, já estava to-
cando o sino da fazenda para
acordar o pessoal e até os vi-
zinhos.

O trator era o “caminhão”

Família está sempre junta e já garantiu a sucessão

Angelo e seu animal “Tamoyo”
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Mesmo grávida, Encarnacion não tinha como parar e normal-
mente trabalhava até perto do parto, acompanhando Angelo.
E foi assim quando teve os gêmeos, Juraci e Geraldo. No dia
anterior ao parto, foi visitar uma vizinha que tinha tido bebe,
atravessando uma pinguela de dois metros de altura sobre
o rio, tendo apenas uma corda de apoio. 

Aliás, ela só soube que eram dois quando nasceram. Após
parir o primeiro, foi surpreendida pela parteira afirmando:
“parece que tem mais um”. Foi a sensação da vizinhança.
Vinha gente de longe para ver os gêmeos Gigliotti.
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O início não foi fácil
Para Encarnacion e Angelo,
o início não foi nada fácil: se
mudar para o meio do mato
com duas crianças peque-
nas. Eles viviam para traba-
lhar e tudo era longe, in-
clusive a mina de água. Mas
o mais difícil foi ficar longe
da família.

A primeira casa era feita de
madeira, porém, o piso era de
chão batido. Para acabar com
o poeirão, Encarnacion ence-
rava o chão de terra com uma
mistura que fazia com cinza e
esterco de vaca curtido. “Fi-
cava lisinho”, recorda-se.

Para construir o terreirão de
café, Angelo utilizou pedras
do fundo do sítio. Elas eram
transportadas com a ajuda de

um burro e um pedaço de
couro. O casal criava galinha
e porco e vendia na cidade,
indo a cavalo. No início com-
prava leite dos vizinhos. Só
muitos anos depois consegui-
ram comprar uma vaca. Foi o
próprio Angelo, também,
quem construiu um carrinho
para o bebe, com uma caixa
de madeira, roda de bicicleta
e até breque, onde levava o
bebe para a roça e toda a co-
mida para o dia.

Enquanto o marido saia às
cinco da manhã para o tra-
balho, Encarnacion tratava
das criações, fazia a comida
e ia atrás, só voltando quando
o sol se punha. Aí ainda iam
lavar café e colocar para se-
car, debulhavam arroz e feijão

a luz de lamparina, batendo
os ramos cortados na mesa.
Uma vez por semana, ela fazia
pão à noite e assava de ma-
drugada, antes de ir para a
roça, além de dar conta de or-
ganizar a casa, lavar roupa,
cuidar das crianças e tudo
mais.

Encarnacion ainda se recorda
quando teve que cortar bem
curtos os belos cabelos com-
pridos da filha mais velha,
Clotilde, logo que se muda-
ram para o sítio. A pequena,
que estava começando a
andar, se meteu no meio do
mato para brincar e voltou
com o cabelo todo embolado
em picão e carrapicho. “Não
dava para arrancar. A solução
foi cortar bem curto”, conta.

Foi o “lobo”
Sempre que ia a cidade fazer
compras, Angelo trazia algum
doce para a criançada e em
busca do seu é que Juraci saiu
correndo de casa, aos 13 me-
ses, quando ouviu o pai che-
gar. Distraído, descarregando
o trator, Angelo saiu por um
lado enquanto o pequeno veio
pelo outro, ao mesmo tempo
em que os dois cachorros
grandes da fazenda iniciavam
uma briga. 

Ninguém viu como Juraci foi
parar no meio da briga dos ca-
chorros, que o morderam na
cabeça e no braço. Os pais o
levaram, todo ensanguentado

e com a orelha pendurada, ao
médico em Arapongas. Preci-
sou dar 13 pontos. Passado o
susto, o pequeno contava a
história dizendo: “foi um lobo
mãe”.

Pouco tempo antes, quando os
gêmeos estavam com três me-
ses, a família também quase
perdeu o outro, Geraldo. “Ele
ficou muito mal. O médico
chegou a fazer transfusão de
sangue e a desenganar. Dizia
que tinha o sangue fraco. Mas
depois de 13 dias internado
em Londrina, graças a Deus
voltou para casa”, conta En-
carnacion.

Os gêmeos 

Viagem em família
Uma das viagens que marcou
a história dos oito irmãos foi
quando o avô materno fale-
ceu, há mais de 50 anos. An-
gelo e Encarnacion foram
com seis filhos - os dois mais
velhos ficaram cuidando do
sítio – para Barra Bonita, em
São Paulo, em um jipe velho.
Parte da estrada já era asfal-
tada, mas o carro pulava mais
do que cabrito.

O casal colocou um colchão no
banco traseiro onde acomodou
os seis filhos. Estes pulavam,
dormiam, brincavam, mas o
tempo não passava. Depois de
quase um dia inteiro na es-
trada, quando pararam para
um lanche, tiveram que correr
atrás dos gêmeos, no meio do
cafezal, para colocá-los, “na
marra”, dentro do carro. Não
queriam mais entrar no jipe.

FAMÍLIA DO CAMPO 
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Q
uando comprou a
chácara, Granja Pa-
raíso, de pouco mais
de um hectare em

Maringá, no final da década de
1980, o então professor de
Economia da UEM (Universi-
dade Estadual de Maringá),
Moacir Colombo, hoje aposen-
tado, pensava apenas em
montar uma estrutura de lazer
para a família, o seu pequeno
paraíso. Tanto que plantou de-
zenas de árvores frutíferas

exóticas originárias de 17 paí-
ses, só para consumo. 

Mesmo não sendo de origem
rural, sempre gostou muito do
campo e principalmente de
animais. Daí para começar a
criar alguns, foi um pulo, co-
meçando com aves exóticas,
como pavões, faisões, patos
gigantes, marrecos de Pe-
quim, galinhas d`Angola e das
raças Orpington Amarelo,
Rhode Island Red, Plymouth

Rock Barrada e pombos gigan-
tes da raça King. A partir de
2003, a criação de aves ficou
reduzida, exclusivamente, a
frangos caipiras, mas por con-
ta da burocracia para montar
uma estrutura de abate, aca-
bou desistindo da ideia.

COELHOS - A criação de coe-
lhos de estimação começou
como um hobby em 2003.
Moacir comprou um filhote da
raça Mini Hotot para dar de

ALMANAQUE

Um pequeno paraíso que virou um negócio
Na chácara da família de Moacir Colombo, um professor
aposentado, tem um pouco de tudo, mas são os
coelhos de estimação que fazem sucesso
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presente à filha,
mas foi ele quem se apaixonou
pelo bichinho dócil e de olho
azul circundado por uma man-
cha, como os ursos panda, de-
cidindo comprar um casal e
iniciar a criação como um
hobby, que foi aumentando
aos poucos, ganhou novas
raças e virou um negócio. 

Depois que montou um site,
a venda, que era restrita às
casas especializadas em
Maringá, através da internet
passou a ser feita para todo
o Brasil, enviando os filhotes
por avião. Hoje o plantel
conta com mais de 250 ani-
mais de nove raças, ven-
dendo uma média de 30 a 50
filhotes por mês para serem
criados como animais de es-
timação ou para criadores. 

O volume mensal de vendas,
entretanto, já foi superior a
150 filhotes, mas caiu muito a
venda pela internet por conta
da crise, situação que começa
a se reverter. “Até pensamos
em exportar e houve o interes-
se, como um criador de Portu-
gal que desejava comprar 200
filhotes, mas a burocracia pa-

ra exportar era tanta que não
valia a pena”, conta.

RAÇAS - Moacir e a família
criam desde os grandões, co-
mo Gigantes Flemish ou de
Flandres, até o menor de to-
dos, o anão de Netherland,
passando por outros de pe-
queno porte como os Lionhead
(conhecidos como mini leões),
o Mini Angorá e os de orelhas
caídas, Holland Lop e Ameri-
can Fuzzy Lop, além de outras
raças. Uma das últimas aqui-
sições foi o da raça Teddy, uma
pequena bola de pelo que
ainda não está sendo comer-
cializada.

Desde 2006, com a disponi-

bilidade de flores, Colombo
iniciou a implantação de
um pequeno Meliponário
aproveitando  o surgimento
de abelhas nativas sem
ferrão como mandaçaia,
tubuna, guaraipo negra,
jataí e mirim. Também cria
cabritos em uma área de
pastagem com capim
coast-cross que possui, se
especializando na raça an-
glo nubiana, para produção
de carne.

No site www.granjaparaiso.
com.br Moacir dá algumas
orientações sobre como criar,
educar e alimentar, além dos
cuidados sanitários com os
coelhos.
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A exemplo do que tem sido
feito nas Assembleias Gerais
Ordinárias (AGO) nos últimos
anos, os cooperados aprova-
ram, na última edição da reu-
nião, o encaminhamento de
uma pequena parte restante
da complementação de pre-
ços do exercício 2018, distri-
buída no final do ano passado
– cerca de R$ 138 mil - ao
Instituto Constâncio Pereira
Dias (ICPD), mantido pela
própria cooperativa.

ENTIDADES - O objetivo, nes-
se caso, é prestar atendi-
mento a entidades espe-
cializadas no apoio a fami-
liares de pacientes acometi-
dos com câncer, em vários

municípios do Paraná e São
Paulo.

VISITAS - O ICPD se compro-

mete a analisar as solicita-
ções e realizar uma visita às
entidades, para conhecer seu
trabalho e as demandas. Os

valores serão entregues por
representantes do Instituto,
acompanhados dos coopera-
dos solicitantes.  

Cooperados destinam
R$ 138 mil a entidades



C
ozinhando para sua
família desde os no-
ve anos, numa época
em que todos traba-

lhavam na lavoura, Odete Ber-
tola Polo descende de imi-
grantes italianos, a mesma
origem dos familiares do ma-
rido, Hélio, com quem se ca-
sou em Iporã (PR), no ano de
1973. O casal tem três filhas
(Nívea, Neila e Hélia) e três
netos. 

Fazendo jus aos costumes de
seus ascendentes, que se tor-
naram comuns por aqui, Odete
lembra que a tradição na casa
dos pais Pedro e Clarice era
ter sempre polenta à mesa,
acompanhada de frango cai-
pira. Um prato que se adaptou
rapidamente ao gosto dos bra-
sileiros, por ser nutritivo, prá-
tico e muito gostoso. 

APROVEITAMENTO - Mas não
era só: no sítio, o abate do

suíno envolvia todo o pessoal
no preparo da carne, fritada
em tachos e guardada em
meio à banha, na lata. Teresa,
a mãe de Hélio, também fazia
muito isso e a carne ia sendo
apreciada aos poucos. Tudo,
na propriedade, era aprovei-
tado. 

Plantavam-se cereais nas
ruas de café, havia horta,
pomar, o leite dava origem a
diversos produtos, e os do-
ces, compotas, conservas e
sucos faziam parte do dia a
dia. Uma época em que muitas
famílias conviviam no campo,
em colônias, desfrutando da
amizade e cordialidade típicas
de um povo trabalhador e
acolhedor. 

SAÍDA E RETORNO - Com o de-
clínio do café e o avanço das
pastagens, muita gente aca-
bou indo embora para outras
regiões do país, em busca de

melhores perspectivas. Em
1984, foi a vez de Hélio e Ode-
te, que seguiram para Rondô-
nia, onde ele foi empreender
no comércio de cereais. 

O sonho de retornar a Iporã foi
realizado em 2011, onde já ha-
viam comprado uma proprie-
dade em 2007, na qual se de-
dicam à produção de eucalip-
tos, pecuária e ainda possuem
uma área que foi arrendada
para o cultivo de soja. 

Tanto na casa que habitam na
cidade, quanto no sítio, que
fica bem próximo, há um agra-
dável espaço para as reuniões
da família, possibilitando à
Odete e suas filhas prepara-
rem os pratos de que tanto
gostam, entre os quais a po-
lenta acompanhada de frango
caipira e incrementada de

quiabo, do jeito que se fazia
antigamente, em meio a mui-
tas lembranças. 

POLENTA, QUIABO E 
FRANGO DE DONA ODETE 

COMO FAZER

POLENTA 

• 2 copos de fubá 
• 1 pedra de caldo de galinha
dissolvida em água
• Coloque uma chaleira de
água para ferver, só até atingir
o ponto de fervura. 
• Faça o cozimento em banha
de porco e fogo baixo, por 1
hora, mexendo. A polenta não
vai empelotar. 

QUIABO 

• 1 kg de quiabo cortado em
pequenos pedaços
• sal a gosto 
• alho frito 

• 1 cebola picada
• 3 tomates sem pele e sem
sementes 
• Coloque todos os ingredien-
tes para cozinhar em uma pa-
nela, até atingir o ponto ideal
de consumo. 

FRANGO 

Coloque o frango caipira em
pequenos pedaços, numa va-
silha. Use uma chaleira de
água fervente para escaldar.
Escorra a água e coloque o
tempero (uma pitada de sal e
de pimenta do reino, um pou-
quinho de vinagre e açafrão a
gosto). Coloque numa panela
com banha de porco, alho a
gosto e cebola picada. Ponha
o frango junto, para refogar,
acrescentando pequenas por-
ções de água, para cozinhar. O
tempo de cozimento é de
aproximadamente 1 hora.
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O prato que conta
uma história familiar
A tradicional polenta com quiabo e frango
que não pode faltar na mesa da família
da produtora Odete Polo, de Iporã 

RECEITAS

Dona Odete ao lado do marido Hélio e da filha Neila



U
m prato surpreen-
dente. Quando a pro-
dutora Elizabeth
Barragan, de Floraí

(PR), inscreveu o prato costela
ao milho verde, os avaliadores
ficaram curiosos. Como seria?
A combinação é boa, pois o
milho tenro combina bem com
a carne, mas ninguém poderia
imaginar como é feito. 

Ao visitar a casa de Elizabeth,

a equipe do Festival de Sabo-
res Chefs do Campo desco-
briu, enfim, que a iguaria é
também muito atraente por
uma sutileza: a rusticidade.
As espigas são colocadas aos
pedaços na panela, para co-
zinhar, assimilando assim o
sabor da costela e transfe-
rindo um pouco do gostinho de
milho verde para a carne, num
prato em que ambos dividem
o protagonismo.

Deliciosa e com um
toque de rusticidade
Assim é a costela ao milho verde,
preparada há muitos anos por
Elizabeth Barragan, de Floraí, e
que surpreende quem não conhece
o prato, pela sua apresentação

RECEITAS
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Ela e o marido Val-
ter, casados há 28 anos, nas-
ceram na vizinha São Carlos do
Ivaí (PR) e têm dois filhos e
uma filha. Valter, produtor de
soja e milho no município, é
cooperado há pelo menos 20
anos e seu pai, Miguel, faz
parte do quadro associativo da
cooperativa desde 1982.  

Elizabeth lembra que como
não se encontra milho verde o
ano todo, o prato é mais co-
mum na época normal de de-
senvolvimento da cultura,
entre o outono e o inverno,
quando as espigas estão no
ponto, rendendo essa e uma
série de outras delícias. 

A costela com milho verde ela
aprendeu a fazer com a irmã
Marlene, tendo começado a
cozinhar cedo, aos 12 anos. De
uma família de 16 irmãos, ela
conta que sempre gostou de
lidar com as panelas e indica
outras de suas especialida-
des: o fricassê (frango des-
fiado com milho), pães assa-
dos em folhas de bananeira,
tortas de palmito e singelezas
não menos apetitosas, como
carne moída acebolada. Em
seu estilo de cozinhar, aprecia
o uso de pimenta calabresa,
alho triturado e massa de to-
mate que ela mesma faz com
uma pitada de colorau. 

Quando começa a falar de co-
mida, Elizabeth revela outras
de suas predileções: costela
com cebola na panela de pres-
são e também a batata reche-
ada. Quanta coisa boa! Sem-
pre atenta a novidades, cos-
tuma pesquisar receitas na in-
ternet e, em conversas com as
amigas, há sempre dicas a in-
corporar em seus pratos ou
transmitir a elas. 

Na propriedade, onde ajuda o
marido na colheita e na gestão

dos negócios, uma de suas
alegrias é montar a cavalo e
sair acompanhando o reba-
nho. Outra satisfação é parti-
cipar do núcleo feminino, na
cooperativa, onde tem acesso
a conhecimentos sobre o
mundo agro e o cooperativis-
mo. E, sempre ativa, a produ-
tora se diverte também, nos
finais de semana, jogando
partidas de voleibol de areia.  

Aprenda com ela a fazer o
prato que é interessante e,
claro, muito gostoso. 

COSTELA AO MILHO VERDE 

INGREDIENTES 

• 2 kg de costela ripa magra,
cortada em pequenos pedaços
• 8 espigas de milho
verde, quebras em duas
ou três partes 

• 4 dentes de alho 
• sal a gosto 
• cebolinha de cheiro 
• 1 cebola grande ralada 
• 1 pitada de pimenta
calabresa 

• 1 colher (de sopa rasa)
de colorau 

• 1 colherinha de cominho 

MODO DE FAZER

Tempere a carne por 3 horas
no alho ralado, sal, pimenta e
cominho. Em seguida, refogue
a carne em panela de pressão
com um um copo de água
americano, aproveitando para
adicionar o colorau. Coloque
os pedaços de milho e feche a
panela. 

A cada 15 minutos, abra para
espetar com o garfo e sentir o
ponto. Por fim, quando verifi-
car que está ok, acrescente
salsa e cebolinha e deixe che-
gar. 

Acompanha arroz branco, sa-
lada e farofa. 

RECEITAS
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Elizabeth, o marido
Valter, os filhos
e o pessoal da
Cocamar puderam
saborear uma das
delícias selecionadas
para o concurso
Chefs do Campo
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C
om o fim do período
de defeso da pira-
cema, época de repro-
dução dos peixes,

desde o dia primeiro dia de
março está aberta a tempo-
rada de pesca esportiva nos
rios do Mato Grosso do Sul,
Paraná e São Paulo, à exceção
dos rios onde permanente-
mente é proibida. Mas, mes-
mo após a liberação da pesca,
os pescadores tem que ficar
atentos ao volume/peso e me-
dida do pescado, dependendo
do rio escolhido para pesca,
assim como os equipamentos
utilizados. No Rio Paraná, por
exemplo, a quantidade má-
xima para a captura por pes-
cador cadastrado é de 10 kg
mais um exemplar e no Ivaí, 5
kg mais um exemplar por pe-
ríodo de pesca.

Segundo o Batalhão de Polícia
Ambiental Força Verde - 3ª
Companhia -, os petrechos
permitidos para pescador
amador são linha de mão, ca-
niço simples, com molinete ou
carretilha e a utilização de
iscas nativas (morenita, mi-
nhocuçu, etc) será permitida
somente com a apresentação
da nota fiscal de origem do
produtor. 

Continua vedado também,
orienta, o uso de cevas ou
bóias, pois esses materiais
comprometem a segurança da
navegabilidade no rio. Os pes-
cadores deverão respeitar ain-
da determinados locais onde

a pesca é proibida durante
todo ano: lagoas marginais; a
menos de 200 m a montante e
a jusante de cachoeiras e cor-
redeiras; a menos de 500 m de
saídas de efluentes, confluên-
cias e desembocaduras de
rios, lagoas, lagos e reserva-
tórios; a menos de 1.000 me-
tros de barragens de empre-
endimentos hidrelétricos. 

A proibição se estende tam-
bém ao tamanho mínimo per-
mitido para a captura de cada
espécie (consultar a Instrução
Normativa nº 26 do Ibama),
além do transporte sem ca-

beça e em forma de postas ou
filés, fator que impossibilita a
fiscalização. Vale lembrar ain-
da que algumas espécies
aquáticas endêmicas da Bacia
do Rio Paraná constam na
lista de animais em risco de
extinção, portanto, não podem
ser capturadas, como a pira-
canjuba e o dourado. 

Também está proibida a pes-
ca, sob qualquer modalidade,
por tempo indeterminado, em
todos os rios que compreen-
dem a bacia hidrográfica do Rio
Piquiri, de acordo com a Porta-
ria 025/2019, do Instituto Am-

biental do Paraná (IAP). É uma
medida de precaução e preven-
ção em razão da mortandade de
peixes ocorrida recentemente.

Já para a Bacia hidrográfica
do Rio Ivaí, a pesca está per-
mitida, mas há proibições (ver
Portaria 135/2018 do IAP). O
Batalhão de Policia Ambiental
orienta aos pescadores que
consultem o documento antes
de irem pescar. Quem infringir
a lei deverá responder crimi-
nalmente (Lei Federal de Cri-
mes Ambientais) e ainda rece-
ber autuação administrativa
cujo valor é de R$ 700,00,

além de R$ 20,00 por quilo de
peixe capturado. 

O respeito às normas é funda-
mental para preservar a fauna
subaquática dos rios e depen-
de, não somente da fiscaliza-
ção, mas da consciência de
cada pescador. As pessoas
que quiserem ajudar no com-
bate à pesca predatória pode-
rão efetuar denúncias através
do telefone 181, email denun-
ciaambiental@pm.pr.gov.br ou
44 39011936 (Maringá), 44
36247630 (Umuarama), 44
3523-1915 (Campo Mourão) e
44 3637-3439 (Cianorte). 

Aberta a temporada 
Desde o dia primeiro de março, com o fim do período de defeso da piracema,
a pesca está liberada, mas as normas precisam ser respeitadas

PESCARIA




