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Paranaenses vão pleitear a inclusão do milho de
inverno da região noroeste no Zoneamento Agrícola
NOROESTE

Ajuste pretende incluir novos
municípios, datas de plantio com
relação aos híbridos de milho e a
adoção de novas tecnologias de
cultivo atendidas pelo calendário

U

ma comitiva formada por dirigentes da Cocamar, da
Secretaria de Agricultura de Abastecimento do
Paraná (Seab) e representantes de várias entidades do
Estado, viaja no mês de
agosto para Brasília onde
participa de uma reunião
com o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Blairo Maggi.
O assunto será o Zoneamento Agrícola para o milho de
segunda safra nos municípios da região noroeste do
Estado. Hoje, esse instrumento de política agrícola e
gestão de riscos não está
presente na maioria dos municípios. A reunião foi definida em um encontro da Cocamar e dos demais setores
envolvidos, com o secretário
estadual da Agricultura, Norberto Anacleto Ortigara.
É PRECISO - Para a adoção
do zoneamento são analisa-

dos os parâmetros de clima,
solo e ciclos dos híbridos, a
partir de uma metodologia
validada pelo Ministério da
Agricultura. Dessa forma,
são quantificados os riscos
climáticos envolvidos na
condução das lavouras que
possam ocasionar perdas na
produção. Esse estudo resulta na relação de municípios indicados ao plantio de
determinadas culturas, com
seus respectivos calendários
de plantio. O gerente técnico
da Cocamar, Leandro Cezar
Teixeira, explica que sem
este zoneamento, os produtores ficam privados de crédito e seguro oficiais.

POSITIVOS - Conforme o secretário Norberto Ortigara,
na reunião com o ministro
serão apresentados os números das últimas colheitas
de milho de segunda safra
no noroeste paranaense,
como as obtidas nos municípios de Paranacity, Iporã,

Umuarama, Querência do
Norte, Santa Cruz do Monte
Castelo, entre muitos outros.
“Os resultados obtidos são
positivos e mostram um cenário favorável à produção
do grão nessa época. Esperamos sensibilizar o ministro

para a realização de um estudo a campo na região. Vamos com o pensamento positivo quanto à revisão do
zoneamento. Se não for para
todos os municípios, pelo
menos para uma boa parte
deles”, comentou. Segundo

ele, essa revisão precisa ser
feita constantemente, até
porque a tecnologia avança,
o que tem possibilitado o aumento da produtividade em
várias culturas. Com o milho
de inverno, não tem sido diferente”.

O estudo citado pelo secretário da Agricultura é elaborado com o objetivo de minimizar os riscos relacionados aos fenômenos climáticos e permite a cada município identificar a melhor
época de plantio das culturas, nos diferentes tipos de
solo e ciclos de híbridos. A
técnica é de fácil entendi-

mento e adoção pelos produtores rurais, agentes financeiros e demais usuários. O
coordenador da Gerência
Técnica e Econômica (Getec),
do Sistema Ocepar, Sílvio
Krinski, informou que o pleito também tem como objetivo revisar as datas de
plantio com relação às variedades e a adoção de novas

tecnologias de plantio atendidas pelo zoneamento. “Um
dos exemplos é o consórcio
milho safrinha e braquiária,
que tem sido amplamente divulgado pela Cocamar”, citou
Krisnki, lembrando que a visita ainda não tem uma data
exata para acontecer, uma
vez que a agenda do ministro está sujeita a alterações.

O superintendente de Negócios, Grãos e Insumos da
Cocamar, Arquimedes Alexandrino, acredita que a mudança no zoneamento vai
fortalecer ainda mais o agronegócio no Estado, questão
que, segundo ele, já vem
sendo tratada há um bom
tempo com a Seab e também
a Embrapa, o próprio Mapa
e o Instituto Agronômico do
Paraná (Iapar). “Vamos tam-

bém levar a proposta de antecipar o plantio da soja em
10 dias. Muitos produtores já
vêm fazendo isso e obtido
bons resultados”, frisou o superintendente, mencionando
ainda que o reposicionamento no calendário e inclusão de novos municípios vai
permitir a expansão de novas áreas e, desta forma,
ampliar a produção paranaense.

Revisão do calendário
precisa ser feita
periodicamente

Revisar as datas de plantio

Mudança vai fortalecer
agronegócio do Estado

Mesmo com quebras de safras,
Cocamar reafirma objetivo
de faturar R$ 3,7 bi em 2016
COOPERATIVA

Primeiro semestre marcado por
problemas climáticos apresentou
redução de produtividade de
soja e milho na região

D

urante uma série de
reuniões de prestação de contas mantidas com os cooperados em suas unidades, no
mês de julho, dirigentes da Cocamar reafirmaram que o objetivo da cooperativa é faturar
R$ 3,7 bilhões em 2016.

leira que, de alguma forma,
também afeta o campo; e, de
outro, as adversidades climáticas, que reduziram as safras
de soja e milho na região.

Se confirmado, o montante
representará um avanço de
13% sobre o obtido no exercício passado, de R$ 3,3 bilhões.
Com isso, o crescimento se
daria mesmo com um primeiro semestre repleto de dificuldades: de um lado, devido
a recessão na economia brasi-

PERDAS - “Tivemos perdas
muito severas na produtividade de soja e milho”, afirmou
o vice-presidente-executivo José Cícero Aderaldo. Por causa
da estiagem de janeiro e do
excesso de chuvas na colheita
em março, houve uma quebra
no recebimento de soja de 200
mil toneladas. Em relação ao
milho, essa quantidade chega
a 300 mil toneladas, como resultado da estiagem da abril,

Para oferecer um apoio
ainda maior aos produtores
de Bela Vista do Paraíso,
região norte do Estado, na
entrega de suas safras, a
Cocamar formalizou na
tarde de 21 de julho o início
de funcionamento de uma

unidade de transbordo de
grãos no município, onde
já atua desde 2010. O imóvel foi construído na Estrada do Cardoso, a 15
quilômetros de onde mantém sua estrutura de atendimento.

das chuvas contínuas no mês
seguinte e da ocorrência de geadas em junho. “Mesmo assim, não perdemos de vista
faturar o que prevê o nosso
planejamento estratégico para
2016”, comentou Aderaldo,
acrescentando: “Vamos buscar
essa diferença”. No caso da
soja, será preciso completar,
comprando de terceiros, a
quantidade demandada pelo
parque industrial da cooperativa em Maringá.

NÚMEROS - A Cocamar previa receber 1,3 milhão de toneladas de soja, mas o volume ficou em 1,1 milhão, praticamente igual ao da safra
anterior. As quantidades de
milho devem ficar em 760
mil toneladas, para uma previsão de 1 milhão de toneladas. O clima também levou a
uma redução das estimativas
para trigo e laranja. O pri-

Segunda unidade em Bela Vista
do Paraíso é entregue dia 21

O município é importante
produtor de soja e milho e a
unidade Bela Vista do Paraíso-II foi equipada com 2 moegas de 200 toneladas cada, 2
elevadores para 200 toneladas/hora, um tombador para
carreta e bitrem, um tombador para caminhões, 2 silos
de 700 toneladas cada e uma
balança para 100 toneladas.

De acordo com o gerente de
produção Jones Leandro Turrissi, “o investimento é fruto
da excelente receptividade
encontrada pela cooperativa
no município”. Como a colheita de milho ainda em andamento na região, a estrutura começou a ser usada
pelos produtores.

meiro não deve passar de 100
mil toneladas, mesmo volume
do ano passado, para uma
previsão de 130 mil. O segundo é calculado em 4,8 milhões de caixas de 40,8
quilos, contra os 5,8 milhões
da safra passada. O café pode
ser uma excessão nesse contexto: a meta é receber 380
mil sacas beneficiadas, acima
das 310 mil da última colheita.
AVANÇO - A cooperativa
aposta ainda, em 2016, no
crescimento das vendas de insumos agropecuários e de
itens que industrializa, no
mercado de varejo. Enquanto
no ano passado os negócios
com insumos chegaram a R$
834 milhões, a projeção para
o presente exercício é de R$ 1
bilhão. Quanto ao varejo, a expectativa é subir dos R$ 530
milhões em 2015 para R$ 700
milhões neste ano.
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1,1

milhão de t,
o volume
recebido de soja

Reunião em Floresta,
na região de Maringá,
registrou intensa
participação

Proteger o solo

Durante reunião em Floresta, o presidente do Conselho de
Administração, Luiz Lourenço, reiterou junto aos produtores a
necessidade de investirem no aumento da produtividade de suas
lavouras. “Hoje em dia, falar em 150 sacas por alqueire já não é
grande coisa”, disse, ressaltando, nesse contexto, a importância
do consórcio milho e braquiária no inverno. “A braquiária, pelos
benefícios que proporciona ao solo, tem quase que o mesmo
efeito do esterco de galinha”, enfatizou. Lourenço disse ter observado, na região, que muitos produtores fazem o plantio direto,
no verão, exclusivamente sobre a palhada de milho. “No entanto”,
frisou, “as altas temperaturas acabam fazendo com que essa palhada desapareça rapidamente, deixando o solo desprotegido, o
que não acontece quando se faz o consórcio”.
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Com Shopping, Cocamar
reinaugura a Unidade Maringá
ESTRUTURA

M

Novo espaço oferece ainda mais conforto e facilidade no atendimento ao público

ais de uma centena de convidados, entre cooperados, representantes de empresas fornecedoras, dirigentes e colaboradores da Cocamar, e outros,
participaram no início da manhã de 25 de julho, em Maringá (PR), da reinauguração
da unidade de atendimento
da cooperativa.

SHOPPING - A reconfiguração da estrutura apresenta,
como principal novidade, o
Shopping Cocamar, um amplo espaço onde os produtores podem fazer diretamente
a aquisição de itens que não
exigem recomendação técnica, utilizando carrinhos
idênticos aos de supermercados. Circulando pelos corredores, eles encontram, nas
gôndolas, uma ampla variedade de produtos, desde a
linha de industrializados da
cooperativa, a rações para pequenos animais, ferramentas, equipamentos diversos,
pneus, chapéus e calçados,
selaria e peças.

RELACIONAMENTO - Ao fazer sua saudação, o presidente-executivo Divanir Higino
disse que ao reestruturar a
unidade e oferecer novos serviços, a Cocamar investiu na

comodidade e na melhoria da
qualidade do atendimento ao
público. “É um espaço para
fortalecer o relacionamento,
em que os cooperados se sentem em casa para conversar,
buscar informações e também para fazer negócios”,
afirmou.

NOVOS TEMPOS - Logo em
seguida, o presidente do Conselho de Administração, Luiz
Lourenço, lembrou que ao
ser admitido na cooperativa
em 1972, para trabalhar como assistente de pátio na antiga sede na Avenida Prudente de Moraes, encontrou
condições mínimas de conforto. “O que havia era uma
estrutura operacional e muita
poeira, diferente do conforto
que procuramos oferecer
hoje”, ressaltou. De acordo
com Lourenço, a reconfiguração do espaço, que inclui o
Shopping, “faz parte da Cocamar que estamos desenhando para o futuro, cada vez
mais sintonizada às exigências e aos desafios para continuar crescendo”.
PLACA - Para o descerramento de uma placa inaugural, além de Divanir Higino e
Luiz Lourenço, foram convidados o integrante do Conselho de Administração, Se-

bastião Pitarelli, o presidente da Sicredi União PR/SP,
Wellington Ferreira, e os cooperados Marco Bruschi Neto
e João Delorenzo Filho.

ELOGIOS - O primeiro cooperado a fazer compras no
shopping foi João da Costa
Patrão, 80 anos, proprietário
rural em Mandaguaçu. Patrão, que por 25 anos prestou
serviços à cooperativa como
gerente da área operacional
de algodão, levou produtos
para consumo doméstico, como óleo vegetal e néctares de
frutas. “A Unidade ficou muito bonita e ainda mais prática
para o cooperado”, afirmou.
Para dona Hermínia, esposa
do cooperado Amâncio Leite
Oliveira, a facilidade para circular entre os produtos, foi o

que mais gostou. “Compramos na Cocamar há bastante
tempo”, disse. A família Rinaldo, representada pelos
cooperados Waldomiro, Jesus
e Paulo, também prestigiou o
evento. “Essa mudança valoriza os produtores”, afirmou
Waldomiro.

ORGULHO - Entre os colaboradores, o mais antigo deles,
o analista de crédito Luiz Carlos Baptista, de 64 anos, conta que há quase 40 trabalha
na cooperativa. “A gente sente orgulho por fazer parte
desse time”, resumiu.

Orgulho que também afirmou sentir o gerente Claudemir Menegon, o Claudinho,
acrescentando: “Trabalhamos
para que os cooperados fi-

Acima, visão da Unidade
com o Shopping ao fundo,
e do presidente-executivo,
Divanir Higino, em sua
saudação. Nas fotos abaixo,
o descerramento da placa
inaugural e as primeiras
pessoas a fazerem
aquisição no novo espaço
quem satisfeitos no seu relacionamento com a cooperativa, e a nova estrutura está
sendo muito bem recebida
por eles”. Ali são atendidos
1,2 mil cooperados e cerca de
mil produtores cadastrados.

Governador do Amapá
em visita à Cocamar
DESTAQUE
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Objetivo foi conhecer um modelo
de agronegócio estruturado com
base no sistema cooperativista,
para que sirva de referência em
seu Estado, onde cultivo de soja
começa a se intensificar

A

companhado de vários secretários e
parlamentares, o governador do Amapá, Antonio Waldez Góes da
Silva, passou todo o dia 20 de
julho em visita à Cocamar, em
Maringá. Às 8h30, ele e a comitiva foram recepcionados
na sede da cooperativa, onde
participaram de uma reunião
com dirigentes. A finalidade
da visita, segundo o governador, foi conhecer um modelo
de agronegócio estruturado
com base no sistema cooperativista.
“Temos um potencial muito

grande a desenvolver e o cultivo de soja está avançando
rapidamente em nossa região”, comentou Waldez, salientando que produtores que
vários Estados já vêm desbravando os chapadões do
Amapá, que estão entre as
novas fronteiras da oleaginosa. O Estado, criado com a
Constituição de 1988, somente
agora está conseguindo finalizar a regularização fundiária de suas terras, das quais
cerca de um milhão seriam
compostos por cerrados leves
e, desses, 400 mil poderiam
receber investimentos em lavouras de soja.

Ao lado do presidente-executivo Divanir Higino, o presidente do Conselho de Administração da Cocamar, Luiz
Lourenço, deu as boas vindas
ao grupo de autoridades, que
foi integrado também, entre
outros, pelo senador Randolfe
Rodrigues e diversos deputados.
Lourenço fez uma apresen-

tação da Cocamar e da inserção da cooperativa na economia de regiões onde a maioria
dos produtores é de pequeno
porte. “Nos municípios do entorno de Maringá, recebemos
60% da safra de soja”, comentou, acrescentando que os produtores encontram na cooperativa tudo o que precisam,
desde uma completa linha de
insumos, estruturas para receber e comercializar as safras, e a transferência de tecnologias. “É o cooperativismo
que organiza a produção”,
completou.
A visita à sede da Cocamar
incluiu também uma passagem pelo Acervo Histórico. Na
etapa seguinte, o grupo foi le-

Acima, o governador
Waldez Góes, com o
presidente do Conselho
de Administração da
Cocamar, Luiz Lourenço;
na outra foto, o grupo
reunido com dirigentes
da cooperativa

vado até o município de Doutor Camargo, a 30km de Maringá, para uma reunião com
produtores, visita a uma propriedade e almoço. No período
da tarde, de volta a Maringá,
eles conheceram o parque industrial da cooperativa.

“Mais Bezerros”, a nova
campanha da Cocamar
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PECUÁRIA

Objetivo é atender a uma crescente demanda do
mercado reprodutivo por melhores resultados,
por meio de incremento tecnológico

A

lém das campanhas que promove
todos os anos, o
departamento de
Pecuária da Cocamar inova
ao lançar o “Mais Bezerros”,
uma iniciativa voltada a
atender a crescente demanda
do mercado reprodutivo por
melhores resultados, por
meio de incremento tecnológico.
Na região da cooperativa,
para aprimorar suas atividades e de olho no mercado de
bezerros, os cooperados que
trabalham com cria têm re-

corrido à tecnologia da IATF
(Inseminação Artificial em
Tempo Fixo), já consagrada
como forma de viabilizar a
inseminação com a consequente melhoria genética e
o aumento da eficiência produtiva de seus rebanhos.
COMPLETO - A campanha
“Mais Bezerros” tem a finalidade de facilitar o acesso a
essa moderna ferramenta e
abrange um pacote completo, como sêmen e botijões, todos os medicamentos
e materiais de suporte, entre
os quais bainhas e luvas,

tudo com o respaldo técnico
da equipe de veterinários da
cooperativa e também dos
fornecedores desses produtos, que são empresas lideres de mercado.
A campanha será oferecida em todas as 50 unidades
com lojas de produtos pecuários da Cocamar, localizadas
em importantes regiões pecuárias, como o noroeste e o
norte velho do Paraná, o
sudoeste do Mato grosso do
Sul e o oeste paulista. De
acordo com o médico-veterinário João Ivo Perusso Li-

As vantagens da programação hormonal
A IATF consiste em uma
programação hormonal do
cio da vaca, ou seja, o animal ovula (entra em cio) no
dia e hora que convêm ao
produtor, permitindo assim
efetuar a inseminação artificial (IA) em todas as fêmeas do rebanho, de maneira prática e eficiente. A
IATF possibilitou o ressurgimento e o crescimento da
inseminação artificial (IA)
no Brasil, visto que o fator
limitante da inseminação,
no passado, era a observa-

ção de cio, uma prática trabalhosa, cara e sujeita a
muitas falhas.

Desde o início da utilização desta biotecnologia, a
inseminação vem crescendo fortemente no país, atingindo atualmente 6 milhões
de protocolos/ano, tendo sido vendidas no último ano
cerca de 14 milhões de doses de sêmen.

BENEFÍCIOS - De acordo
com a Embrapa Gado de

O uso da IATF permite eliminar a
observação de cio, diminuindo riscos
com falhas de observação, além de
concentrar ainda mais as concepções

Corte, a inseminação artificial, seja com observação
de cio ou tempo fixo, traz
muitas vantagens aos produtores, entre elas o melhor
controle zootécnico, permite
realizar diferentes cruzamentos, favorece a seleção
e o melhoramento genético,
possibilita a escolha da data
do parto, facilita a organização dos manejos, e assegura melhor retorno financeiro. O uso da IATF permite,
ainda, eliminar a observação de cio, diminuindo riscos com falhas de observação, além de concentrar ainda mais as concepções. A
IATF ainda se apresenta
como uma excelente ferramenta para implantar a estação de monta em uma
propriedade de cria.

ma, gerente comercial do
Grupo Pecuária da cooperativa, “ações como essa aproximam ainda mais a Cocamar dos criadores, proporcionando investimentos em
tecnologia para tornar o seu
negócio mais rentável e produtivo, assim como ocorre
no setor agrícola”. Ao mesmo tempo, acrescenta, a
campanha vai auxiliar a cooperativa a obter os dados
sobre a produção de bezerros, que é o início de toda a
cadeia da carne, em sua região. “A Cocamar está sempre buscando inovar e levar
aos pecuaristas as melhores
tecnologias, para que eles
consigam a maior rentabilidade possível em sua propriedade”, afirma o gerente
do Negócio Insumos, na cooperativa, João Carlos Ruiz.

João Ivo Perusso,
gerente comercial
do Grupo Pecuária:
“ações como essas
aproximam ainda
mais a Cocamar
dos criadores”
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5/5

de 2017 é quando
vence a primeira
parcela

Calcário está sendo
negociado com prazo de
3 anos pela Cocamar
Aumentar a produtividade das lavouras é um dos
principais desafios dos agricultores. Para que isso seja
alcançado, não há fórmulas
prontas, a não ser o trabalho e o investimento em tecnologias, o que inclui a
correção do solo. Pensando
nisso, a Cocamar realiza
mais uma edição da Campanha de Vendas de Calcário, com pagamento facilitado.

O produtor que adquirir o
calcário calcítico ou dolomitico poderá efetuar o pagamento em três parcelas
iguais – sendo a primeira
delas em 05/05/2017, com
10 meses de carência; a segunda parcela vence em
07/05/2018, com 1 ano e
dez meses de carência; e, a
terceira, em 06/05/2019,
com 2 anos e 10 meses. Detalhe: o produtor vai pagar
com recursos resultantes

Rally de Produtividade
começa em setembro
A segunda edição do
Rally Cocamar Bayer e
Spraytec de Produtividade
será lançada nos dias 13 e
14 de setembro, respectivamente em Londrina e Maringá, ocasião em que a
cooperativa organiza, em
ambas as cidades, uma
reunião regional do Comitê
Estratégico Soja Brasil
(CESB).
O CESB será, também,
um dos apoiadores do
Rally, cuja programação
vai acompanhar a safra de
verão 2016/17 em toda a região da Cocamar, que compreende o noroeste e o norte do Paraná, o sudoeste do
Mato Grosso do Sul e o
oeste de São Paulo.

Promovido pela Editora
Flamma, sob a coordenação técnica da Cocamar, o
Rally aconteceu pela primeira vez na safra 2015/
16, passando por 16 municípios daqueles Estados,

percorrendo um total de
2,5 mil quilômetros. Voltado a incentivar o aumento da produtividade, é a
primeira realização do gênero no cooperativismo
brasileiro.

Detalhe da caminhonete usada na primeira
edição do evento, no início deste ano

das safras de verão. De acordo com o gerente de Fertilizantes e Corretivos da Cocamar, Fausto José Piovan,
a campanha está aberta
tanto para cooperados como
para agricultores cadastrados que movimentam com a
cooperativa. “Para a Cocamar é muito importante comercializar este produto,
pois a calagem, quando realizada de forma correta, traz
diversos benefícios diretos e

indiretos para o solo e, consequentemente, ao bolso do
produtor. O objetivo é elevar
a produtividade, assegurando melhor remuneração”,
afirma.
A campanha não tem limite de toneladas para aquisição. Reforçando que é importante consultar orientação técnica para que a aplicação seja feita da maneira
mais eficiente possível.

Agência de Floresta é reinaugurada
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SICREDI UNIÃO PR/SP

Reforma ampliou estrutura de
atendimento, oferecendo maior
comodidade aos associados

A

Sicredi União PR/
SP reinaugurou
no início de julho
a sua agência em
Floresta, município da região de Maringá, oferecendo
instalações mais amplas e
maior comodidade ao público.
Durante a cerimônia, que
reuniu associados e lideranças, o presidente da cooperativa, Wellington Ferreira,
afirmou que a evolução da
unidade teve como princípio
a credibilidade conquistada
desde a época da Credimar.
“A agência foi construída em
cima de uma base forte, que
inclui a participação de muita
gente. Com o tempo, passamos a fazer parte de um sistema e isso impulsionou o
desenvolvimento da cooperativa. Nós conseguimos ser
um banco, por oferecer os
mesmos produtos e serviços,
mas um banco nunca será
uma cooperativa”, declarou
Ferreira.

NÚMEROS - De acordo com
o gerente Eroncley Mário Domingues, a agência libera a
cada safra de milho e soja, 15
milhões de reais em custeio,
de um total de 30 milhões
por ano. “Temos seis milhões
em capital social, 30 milhões
em crédito rural, nove milhões em poupança e ampla
participação na região.
Com 7 mil habitantes, o
município sempre foi receptivo à cooperativa, desde o
tempo em que a unidade funcionava no interior do entreposto da Cocamar. “Mas os
cooperados não queriam que
esses serviços saíssem do entreposto. Depois, com a agência inaugurada, alguns chegavam com os calçados empoeirados e ficavam na calçada, sem coragem de adentrar, com receio de sujar o
chão”, conta Eroncley.

Então, o gerente instruiu o
segurança para atuar também como um recepcionista,
dando as boas vindas e con-

vidando os produtores a entrar. Hoje, mais de 2,2 mil associados contam com os
benefícios e soluções financeiras oferecidas pela unidade. “Com o novo espaço é
possível realizar qualquer
transação de uma forma
mais reservada. Achei que
ficou mais seguro”, afirma a
associada Maria Sueli Dolfini, sobre a mudança de posicionamento dos caixas de
atendimento, que passaram
a ser mais discretos pelo uso
do painel de vidro adesivado.
“A Sicredi é fundamental
para o desenvolvimento da

economia e, acima de tudo,
promove a geração de renda,
investimentos e emprego
onde está inserida”, afirmou
o prefeito de Floresta, José
Roberto Ruiz.

PRÊMIO - Durante a reinauguração, o gerente Eroncley
aproveitou para anunciar
que a associada Elisabeth
Keiko foi premiada com o
valor de R$ 39.075,00. O prêmio faz parte do sorteio, pela
Loteria Federal, do produto
Seguro Vida Mais Premiada,
referente ao mês de junho,
que permite receber o valor
do capital segurado em vida.

Acima, detalhe da
agência, que conta
com 2,2 mil associados
e está localizada na
Avenida Getúlio Vargas,
2.295; embaixo,
dirigentes da
cooperativa e a equipe
de colaboradores.
Textos e fotos: Mobi
Comunicação

Os 44 anos do Iapar

1 2 | J o rn a l d e Se rv i ç o Co c a m a r | J u l h o 2 0 1 6

DESTAQUE

Cerimônia comemorativa, no início
de julho em Londrina, marcou
também o lançamento de uma nova
variedade de feijão; Instituto é
parceiro da Cocamar em vários
programas. Por Rogério Recco

A

Cocamar foi representada no dia 1º
de julho, pelo seu
gerente técnico Leandro Cezar Teixeira, na comemoração do 44º aniversário de fundação do Instituto
Agronômico do Paraná (Iapar), em Londrina. O evento
contou com a presença de várias autoridades, entre elas o
secretário estadual de Agricultura e do Abastecimento,
Norberto Ortigara, parlamentares e dirigentes de instituições e empresas parceiras.

AGENDA - Os visitantes participaram inicialmente de um
giro pelos laboratórios e as
áreas mantidas com cultivos
experimentais, assistiram a
uma reunião ordinária e,
completando a agenda, presenciaram várias homenagens. A mais importante delas foi prestada ao pesquisador Anésio Bianchini, responsável pelo desenvolvimento da variedade de feijão
IPR Celeiro, resistente a uma
das mais severas doenças da
cultura, o mosaico dourado.

HISTÓRIA - Ao pronunciarse, o presidente do Iapar, Flo-

rindo Dalberto, lembrou a importância do trabalho realizado pelas equipes da instituição. Ao longo de sua história, foram lançadas 200 variedades de culturas diversas, como trigo, forrageiras,
café e feijão, desenvolvida a
raça de bovinos de corte Purunã e publicados 504 livros
técnicos. Dalberto citou ainda,
que graças às pesquisas do
IAPAR, foi possível ao estado
implantar pomares de laranja na região noroeste em meados dos anos 1980, numa
parceria com a Cocamar. “O
Iapar está inserido na superação dos desafios da moderna agricultura de resultados,
que requer produtividade”,
disse, lembrando que a instituição serviu de berço para a
Embrapa Soja – hoje uma
das maiores unidades de pesquisa do país.

CONTROLE BIOLÓGICO - Em
relação à Cocamar, está em
andamento uma parceria para o controle biológico do inseto vetor que transmite a
bactéria do greening (Huanglongbing/HLB), a mais temida doença da citricultura,
ainda sem tratamento. Por

Acima, fachada da
instituição e, ao lado,
o gerente técnico da
Cocamar, Leandro
Cezar Teixeira, entre
a especialista em
fitotecnia, Zuleide
Tazima, e a
entomologista Ana
Maria Meneghin
meio desse acordo, que foi
assinado na Expoingá 2016,
serão implantadas duas biofábricas de tamaraxia radiata, sendo uma na sede do
Iapar em Londrina e a segunda no polo de Paranavaí.
A tamaraxia é um parasitoide utilizado como controle
biológico: o inseto parasita o
ovo do psilídeo, não permi-

tindo que ele nasça e espalhe
a bactéria. A biofábrica de
Londrina já está em funcionamento e as primeiras liberações deverão ocorrer ainda
no segundo semestre deste
ano. A entomologista Ana
Maria Meneghin explica
que a capacidade final será
de 25 mil tamaraxias por mês.

504

livros técnicos
já foram publicados
pela instituição
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A unidade de Paranavaí está em
planejamento e a capacidade
mensal estimada é de 100
mil tamaraxias. “Essas tamaraxias serão liberadas em
pomares caseiros e abandonados, onde não é feito o
controle químico do psilídeo”. Esse tipo de controle,
de acordo com Meneghin, já
é feito no México e nos Estados Unidos. No Brasil, começa a ser realizado, também, no Estado de São
Paulo.

EM CASA - O gerente técnico
da Cocamar, engenheiro
agrônomo Leandro Cezar
Teixeira, disse que fez estágio no Iapar após graduar-se
em Piracicaba (SP), pela
Esalq/USP. “Incorporei conhecimentos que têm sido
muito valiosos ao meu trabalho”, resumiu Teixeira,
que fez questão, também, de
cumprimentar o pesquisador
Anésio Bianchini, há 40
anos se dedicando a estudos
relacionados ao melhoramento do feijão.

Quem vê na atualidade o
Paraná como importante produtor de laranja, pode não
imaginar que nos anos 1980
era proibido por lei plantar citros nas regiões noroeste e
norte do Estado, devido à
ocorrência da doença do cancro cítrico.

E foi justamente um trabalho de pesquisa desenvolvido pelo Iapar que viabilizou
a citricultura no Paraná, ao
selecionar as variedades
mais adequadas tanto no que
se refere à resistência ao cancro cítrico, quanto
às características

Pesquisa viabiliza
citricultura no PR

Acima,, estruturas
para o desenvolvimento
de pesquisas e, ao lado,
detalhe de uma das
áreas cultivadas da
instituição
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agronômicas, em
termos de produção e qualidade dos frutos.
Hoje, as principais variedades cultivadas no Estado são
as laranjas Pera, com as seleções IPR 158 e IPR 159; a
Valência, nas seleções IPR
156 e IPR 157; a IPR 172
Folha Murcha e a Iapar 73.
Todas elas selecionadas no
Iapar.
Os pesquisadores do programa de Fruticultura do
Instituto, Rui Pereira Leite
Júnior e Zuleide Tazima,
contam que os estudos se
iniciaram no final da década de 1970. Num cenário
em que se destacava o declínio das lavouras de café –

como efeito da Geada Negra
de 1975 – o Iapar foi incumbido elo governo do Estado
de estudar a possibilidade
de a citricultura se tornar
nova opção para a agricultura paranaense.
“Começamos a pesquisa
para estudar o cancro cítrico
e outros aspectos da citricultura. E, dentro disso, a questão da variedade é muito
importante. Com a introdução de materiais de citros de
diferentes instituições, o Iapar estabeleceu seu banco
de germoplasma, que é a
base para o desenvolvimento de cultivares”, explica o
pesquisador Rui Pereira
Leite Júnior.

“Um feito histórico”

O presidente do Instituto
Agronômico do Paraná (Iapar), Florindo Dalberto, comenta que ao completar 44
anos, a instituição “atinge
uma marca de enorme importância científica, econômica e
social: o lançamento de sua
200ª cultivar, número que
sintetiza o gigantesco esforço
da instituição e de seus colaboradores, nos últimos anos
44 anos, para impulsionar o
desenvolvimento tecnológico
da agricultura paranaense ao
nível ‘classe mundial’ que ostenta hoje”.

Dalberto acrescenta que,
com seu forte simbolismo, “a
marca histórica cabe à linhagem de feijão LD 1092, batizada de IPR Celeiro, a 37ª

cultivar criada pelo Programa
de Pesquisa em Feijão do
Iapar”. Desenvolvida ao longo
de décadas, essa cultivar tem
também a particularidade de
ser a única comercial do país
obtida por melhoramento genético convencional, moderadamente resistente ao vírus
do mosaico dourado e resistente ao carlavírus, principais
doenças que impedem o plantio do feijoeiro em período interessante para os produtores
(janeiro a abril). De acordo
com o presidente, isso permitirá ampliar a produção da
cultura e aumentar a diversificação de espécies cultivadas
no agroecossistema, “resultado que ilustra exemplarmente a missão e a motivação
de nosso Instituto”.

Florindo Dalberto, presidente Dalberto

Acima, apresentação
com a presença do
secretário da Agricultura
do Paraná, Norberto
Ortigara; ao lado, um
dos experimentos, com
seringueira e, embaixo,
campos de trigo e milho.
Ao longo de sua história,
o Instituto desenvolveu
37 cultivares de trigo,
37 de feijão, 32 de
citros, 14 de café e
12 de milho, entre
muitas outras
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Produtor cria porteira regulável
CRIATIVIDADE

C

A antiga, feita de madeira, além de pesada, vivia dando problemas; solução foi simples

ada vez que passava
pela velha porteira de
madeira, enquanto lidava com o trabalho
do dia a dia na propriedade
em Ivatuba, região de Maringá, o cooperado Ângelo Celestino ficava incomodado com
os problemas que a mesma
apresentava. Cansou de tanto
consertar. E, “matutando”, projetou uma porteira com cano
de ferro galvanizado e dobradiças reguláveis. “Isso foi há
30 anos e ela funciona perfeitamente até hoje”, mostra o
produtor.

Para que as colheitadeiras
pudessem passar pela antiga
porteira, era preciso que ela
tivesse ao menos quatro metros e meio de cada lado.
“Além de a madeira apodrecer com o tempo, nessa largura ela ficava muito pesada
e vivia dando desgaste, cedendo nas dobradiças, não
havia regulagem que funcionasse”, conta. Além do mais,

era preciso deixar sempre
trancada, pois o vento conseguia abri-la, o que não ocorre
com a atual.

DETALHES - Feita com canos
de ferro galvanizado de várias
espessuras, a porteira atual é
relativamente leve em comparação com a de madeira. Bem
cuidada, não enferruja e a do-

bradiça com rosca de regulagem é fácil de acertar o nível,
deixando na altura e largura
desejadas. Por sua vez, os palanques de suporte, feitos de
aroeira, são enterrados no
solo quase que na mesma medida do que fica para fora.
Sempre que tem um tempo
de folga, seu Celestino gosta

de ficar pesquisando soluções
para os problemas que observa na propriedade. Como a
alteração que fez nos degraus
do novo trator adquirido, por
exemplo. A máquina é muito
alta e ele sempre notava que
as pessoas tinham dificuldade
para subir. Por isso, acrescentou mais um degrau, o que facilitou muito. (Marly Aires)

Ao contrário das
similares de madeira,
a que Celestino
projetou, há 30 anos,
funciona bem até hoje

DIA DE CAMPO
NA WARTA -

A Fazenda Bela Vista,
do cooperado Antonio
Bonilha, sediou no dia
20 de julho um dia de
campo promovido pela
Cocamar em parceria
com as empresas Morgan,
Pioneer, Nidera, Agroceres,
Syngenta, Agroeste,
Biogene, Dekalb, Spraytec,
Stoller, Inquima e
Timac Agro.
Aproximadamente 80
produtores participaram
do evento, que apresentou
resultados do desempenho
da híbridos e novas
tecnologias. Ao final,
foi oferecido um jantar
aos cooperados, com
sorteio de brindes.

Proagro e Seguro Agrícola

ORIENTAÇÃO JURÍDICA

O produtor precisa cuidadoso no sentido de guardar os documentos que
serão necessários para análise de eventual pedido de cobertura dentro
do processo de indenização. Mesmo nas propriedades de pequeno e
médio porte, exige-se certo nível de profissionalismo

N

os momentos de
quebra de safra,
quando o produtor rural tem sua
situação econômico-financeira seriamente agravada,
uma das coisas que pode
lhe trazer certo alívio é o
Proagro ou o Seguro Agrícola, claro, se a atividade
estiver devidamente amparada. Diz-se certo alívio por
que a solução que vem de
um ou de outro se restringe
à dívida contraída para conduzir a lavoura e, em alguns casos, uma parte dos
recursos próprios que o produtor investiu na sua atividade. No entanto, a receita
como um todo ou o resultado que ele poderia ter alcançado caso a frustração
não tivesse ocorrido, esta
não está nem na proteção
do Proagro, mesmo ainda
do Seguro Agrícola, de modo que sua expectativa de
ganho fica para a safra seguinte. Todavia, enquanto o
sistema de seguro agrícola
não muda para trazer
maior apoio ao produtor
rural, o certo é se socorrer
do que lhe é oferecido ou
pelo Poder Público, no caso,
o Proagro, ou pela iniciativa
Privada, no caso, o Seguro
Agrícola.
DOCUMENTOS - Se os momentos de perda da lavoura
são suficientes para complicar o desenvolvimento econômico do produtor rural,
mais séria a coisa se torna
quando o produtor não é
cuidadoso no sentido de
guardar documentos que
serão necessários para aná-

lise de eventual pedido de
cobertura dentro do processo de indenização. Nestes tempos em que a atividade agrícola vai tendo
um estilo de administração
cada vez mais profissional,
mesmo nas propriedades
de pequeno e médio porte,
exige-se certo nível de conhecimento pessoal do produtor rural para que ele
aprenda a preservar seu direito, o que na maior parte
das vezes requer conduta
ou comportamento simples
que qualquer pessoa pode
adotar.
ZÊLO - Assim, sob o risco
de perder não só a safra,
mas também a cobertura do
Proagro ou do Seguro Agrícola, por ter se descuidado
na guarda de notas fiscais,
laudos, recibos e quaisquer
outros documentos relevantes e necessários para provar a extensão dos danos
sofridos e da condução correta do seu empreendimento, o produtor rural
precisa ser zeloso, pois a
história já mostrou que
muitos produtores rurais
comprometeram seriamente seu patrimônio não só
por causa da perda da la-

voura, mas também por
causa da perda ao direito
da indenização do Proagro
ou do Seguro Agrícola,
perda essa motivada pela
apresentação de documentos errados ou pela não
apresentação do documento
certo.
Desde o momento em que
o produtor rural começa a
fazer as primeiras aquisições para plantio, passando
pela contratação do financiamento bancário, chegando ao tempo das vistorias
feitas na lavoura e até o momento em que ocorre a
frustração e aparecem os
laudos específicos de comprovação de perda, todas
estas fases vão gerando documentos que o produtor
precisa aprender a guardar,
pois o que está em jogo é o
seu direito de ser indenizado.
NORMAS - Afinal, o direito
a eventual cobertura somente será alcançado se o
segurado cumprir as normas do Proagro ou do Seguro Agrícola, o que implica não somente em aplicar a tecnologia correta,
como também em compro-

var que aplicou os insumos
no tempo, na quantidade e
na qualidade recomendadas, fatos que somente documentos idôneos podem
efetivamente comprovar.
Por mais honesto que o produtor rural seja, o Proagro
ou o Seguro Agrícola nunca
vão deferir um cobertura
embasada em sua palavra.
É fato que o produtor não
pode evitar as perdas das
lavouras por fatores naturais, pois ninguém tem
força para resistir às investidas da natureza. Porém,
evitar a perda da indenização do Proagro ou do Seguro Agrícola, esta sim está
alcance do produtor rural, e
basta ser diligente na guarda de documentos.
Se mesmo agindo desta
forma o produtor rural não
ver prosperar seu direito
junto ao Proagro ou o Seguro Agrícola, antes de assinar qualquer documento
procure seu advogado para
ser orientado em como proceder daí por diante.
Vale, por fim, o alerta:
quem joga documento fora,
joga fora o próprio direito.

VOCÊ SABIA? Se não pode impedir as perdas

das lavouras por fatores naturais, o produtor tem
como evitar a perda da indenização do Proagro
ou do Seguro Agrícola: basta ser diligente na
guarda de documentos.
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Lutero de Paiva Pereira
Advogado – Agronegócio
e contratos bancários
Maringá – Paraná
www.pbadv.com.br/
www.agroacademia.com.br

Quem joga
documento fora,
joga fora o
próprio direito”

Agroalmanaque
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Com vocês... Tião Carreiro!
Autor e intérprete de primeira
grandeza, que fez dupla famosa com
Pardinho, ele influenciou muitas duplas
e é cultuado pelos admiradores da
autêntica música sertaneja

T

ião Carreiro, apelido
de José Dias Nunes,
é considerado um
dos mais representativos autores e intérpretes da
música sertaneja de tradição.
Nascido em Montes Claros
(SP), no dia 13 de dezembro
de 1934, aprendeu a tocar
violão aos oito anos de
idade, praticamente
sozinho, numa fazenda nos arredores de Araçatuba
(SP), época em

que já cuidava do arado e
dos afazeres na roça.
Em 1950, com apenas 13
anos, Tião Carreiro, foi trabalhar no Circo Giglio, onde cantava com seu o Waldomiro da dupla Palmeirinha & Coqueirinho. O dono do circo insistia: "dupla de
violeiros tinha
que tocar

viola", mas Tião não largava
o violão.

VIOLA - No mesmo ano, a
companhia circense apresentou em Araçatuba a dupla Tonico e Tinoco. Como este último havia deixado a viola no
circo, enquanto ele e o irmão
foram para o hotel, Tião aproveitou para "decorar a afinação escondido". Daí em diante, não parou mais.
Tião Carreiro fez parceria
com diversos cantores, tendo
adotado inicialmente vários
nomes artísticos, como Zezinho (com Lenço Verde), Palmeirinha (com Coqueirinho)
e Zé Mineiro (com Tietezinho). Lenço Verde e Coqueirinho eram pseudônimos de
Waldomiro, o primo de
Tião. A fama chegou mesmo
ao lado de

Antônio Henrique de Lima (o
Pardinho) e Adauto Ezequiel
(o Carreirinho). Pardinho ele
conheceu em 1954, no Circo
Rapa Rapa, em Pirajuí (SP),
quando ainda tinha o pseudônimo Zé Mineiro. Lá, cantaram pela primeira vez.

TEDDY - Em 1956, os dois resolveram tentar a sorte em
São Paulo, onde conheceram
o prestigiado compositor sertanejo Teddy Vieira que, ouvindo a dupla, batizou José
Dias Nunes de Tião Carreiro.
Em novembro daquele mesmo ano, gravaram o primeiro
disco, com destaque para as
músicas "Cavaleiro do Bom
Jesus" (de João Al-ves, Nhô
Silva e Teddy
Vieira) e
"Boiadeiro
Punho
de Aço"
(de Teddy
Vieira e Pereira).
PRIMEIRA LINHA - A dupla
Tião Carreiro e Pardinho está
eternizada como uma das
principais da música sertaneja, considerada de primeira
linha no gênero. Ambos encenaram também duas peças
teatrais, "O Mineiro e o Italiano", um melodrama ba-

seado na música, e "Pai João",
o drama de um velho carreiro, e gravaram o filme
“Sertão em Festa”, com grande sucesso. Tião Carreiro e
Pardinho chegaram a gravar
quase 30 LPs, todos remasterizados em CDs, que continuam em catálogo.

PAGODE - Detalhe marcante
da carreira de Tião Carreiro
foi ter sido inventor do pagode sertanejo — não confundir com o pagode do samba —
termo que, hoje em dia, é
pouco utilizado. Dentre os
seus maiores sucessos, a música “Pagode em Brasília”
teria sido criada – ou pelo menos iniciada – durante uma
apresentação da dupla na Rádio Cultura de Maringá (PR),
em 1959. Foi o primeiro pagode, completado depois em
parceria com Lourival dos
Santos. Depois vieram “Boi
Soberano”, “Filhinho de Papai”, “Cochilou Cachimbo
Cai”, entre outros sucessos. A
discografia de Tião Carreiro
tem mais de 45 discos, considerada "cult" pelo admiradores de música sertaneja de
raiz, sendo encontrada facilmente em qualquer loja de
discos. Muitas duplas foram
e continuam sendo influenciadas por sua música.

Tião ficou doente
ainda no auge da
carreira, com diabetes.
Veio a falecer no dia
15 de outubro de
1993 em São Paulo
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RECEITAS

Tempero de família deixa
carne ainda mais saborosa

Quem resiste a um bom churrasco? Na região, o mais tradicional, feito à mo-da gaúcha, empresa apenas sal grosso
para dar sabor. Mas, em Maringá, há uma receita de tempero
elaborada por descendentes de italianos que está passando
de um churrasqueiro para outro. Mesmo quem já tem tradição em assar, conta que experimentou o tempero e não deixou mais de usá-lo. A receita é da família Favoretto, que a
criou há mais de cinco décadas. O cooperado Everton Favoretto, churrasqueiro talentoso, explica que a mesma pode
ser aplicada em vários tipos de carne. Saiba como fazer:
Tempero para
10 kg de carne
• 140 gramas de sal
• 100 gramas de suco
de limão
• 100 gramas de cebola
de cabeça
• 100 gramas de cebolinha
de folha
• 70 gramas de óleo
de soja
• 50 gramas de alho
• 20 gramas de
pimenta dedo de moça

PREPARO

Não tem segredo. É só bater os ingredientes no liquidificador e misturar na carne desejada, de preferência
na de cordeiro. Não se preocupe se ficar pastoso e esverdeado. É assim mesmo. A
recomendação é deixar sempre de um dia para o outro,
para o tempero curtir bem. O
tempero pode ser guardado
por várias semanas, em geladeira.

Este tempero é mais indicado para carne de cordeiro,
porém pode ser utilizado em todas as carnes
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Bolachinhas de Polvilho. Não sobra uma

RECEITAS

As bolachinhas elaboradas por Sônia Aparecida Mori Bortot, de Ivatuba, região de Maringá, sempre fizeram o maior
sucesso na família. Atenciosa, ela costumava inicialmente
levar um prato para a vizinhança e, com isso, todos ficaram
conhecendo o quitute tão especial. Não demorou para que
as encomendas começassem a chover. A história se repetiu
com outro produto de Sônia: o pão caseiro à base de fermento de litro. Tem semana, ela conta que vende mais de
30 unidades para uma clientela que só vai aumentando. “É
só fazer e ir entregar”. Como as bolachinhas demandam
mais tempo de preparo, Sônia conta que deixa acumular
vários pedidos, fazendo uma quantidade maior, porque a
família também quer. Mas nunca dá nem para o começo.
Saiba como fazer. (Marly Aires)
INGREDIENTES

• 1 ½ kg de polvilho doce tipo fécula
• 500 g de margarina com sal
• 2 colheres de fermento em pó
• 100 g de coco ralado
• 4 xícaras de açúcar refinado
• 5 ovos
PREPARO

Misturar bem o açúcar, o fermento e o coco, acrescentando
a margarina e, em seguida, amassar tudo. Bater os ovos em

outra vasilha e acrescentar, misturando o polvilho no final.
Amassar bem, fazer as bolachinhas e assar em forma untada
em forno bem quente, até dourar, o que demora de cinco a
sete minutos. Essa quantidade rende 2 kg.

Sônia conta que sempre
faz uma quantidade
maior. Mas não dá
nem para o começo

Mandiú branco, delícia da cozinha oriental
A produtora Jandira Tochico Kanabushi, de Paranavaí, conta que misturou
a receita de mandiú (bolinho de feijão doce, típico
da culinária oriental), que
havia aprendido em família, com a receita trazida
pelos familiares do marido,

quando se casou. Como resultado, acabou desenvolvendo a sua própria. Saboroso, o mandiú se tornou
apreciado também pelos
não-descendentes de japoneses, integrando-se à gastronomia regional. Dona Jandira ensina a preparar.

INGREDIENTES

RECHEIO:
• ½ kg de feijão carioca
• 4 copos de açúcar
• 1 colher (chá) de sal

MASSA:
• 3 copinhos (café) de água

• 6 copinhos (café) de açúcar
• 1 copinho (café) de óleo
• 1 colher (chá) de
bicarbonato de amônio
• 3 ½ xícaras (chá) de
farinha
PREPARO

Deixe o feijão de molho
por quatro horas e cozinhe
na pressão por 15 minutos.
Divida em quatro porções e
bata no liquidificador com
bastante água até desaparecerem as cascas dos grãos.
Coe num saquinho de pano
(polyester) acrescentando
dois litros de água ou mais,
para tirar todo o “melado”
do feijão. Aperte bem e torça, tirando toda a água. Coloque essa “massa” numa
panela grande e rasa, acrescente o açúcar e o sal e apu-

re no fogo, sem deixar secar muito, até formar o ancô
ou doce de feijão. Ao esfriar,
faça 60 bolinhas. Misture, à
parte, os ingredientes da
massa, e mexa fazendo círculos até sumirem as pelotas. Divida a massa mole
em três partes e sobre uma
superfície enfarinhada, junte-a formando um cordão e
corte em 20 pedaços cada
porção. Enrole cada bolinha
de ancô com essa massa e
leve, aos poucos, para cozinhar por 10 minutos no
vapor, contado ao tampar a
panela. Utilize a forma vazada da espagueteira forrando-a com um pano umedecido para cozinhar no vapor. Rende 60 unidades. Para assar no forno, a massa
é diferente. (M. A.)

Jandira misturou a receita que aprendeu
em casa com a da família do marido,
quando se casou, criando a sua própria
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Crianças “dirigindo” e aprendendo

Oficina de Trânsito mantida pela Viapar, em Maringá, já recebeu mais de 40 mil alunos

A concessionária de rodovias Viapar mantém em Maringá (PR) uma Oficina de
Trânsito dirigida ao público infantil. Periodicamente, alunos
de escolas públicas e particulares, situadas em municípios
servidos pela malha da empresa, visitam o local, onde se
divertem aprendendo sobre
trânsito e os cuidados como
pedestres.
A novidade é que, recentemente, a Oficina de Trânsito
passou a contar com carrinhos
elétricos, cedidos pelo Instituto
Renault ao projeto. Cabem
dois alunos em cada carrinho,
com um instrutor acompanhando de perto. A velocidade
não passa de 4 quilômetros
por hora, havendo total segurança. As aulas acontecem

numa mini-rodovia, similar a
uma estrada de verdade, com
semáforo, faixa de pedestre,
rampa de acessibilidade, passarela e sinalização.
A Oficina é mantida há 13
anos e, de acordo com o presidente da Viapar, Camilo Carvalho, mais de 40 mil estudantes já participaram das atividades. “Dos primeiros alunos, com certeza, muitos já
estão habilitados e acreditamos ter contribuído para que
sejam condutores conscientes”, afirmou.
Carrinhos elétricos
viraram atração e
passaram, a partir
deste ano, a reforçar
o aprendizado
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Custo alto e greening
desafiam citricultores

LARANJA

Produtividade é a saída para enfrentar o crescente aumento de custos; média de
caixas por hectare, nos últimos anos, no Paraná, ficou bem acima da brasileira

O

aumento do custo de
produção da laranja,
principalmente por
conta do combate ao
greening, e o avanço da doença, são os principais desafios da citricultura no Paraná,
a mais produtiva do país. A
avaliação é de Leandro Cezar
Teixeira, gerente técnico da Cocamar.
"Como o custo de produção
tem se elevando bastante, por
conta do greening e da mão de
obra utilizada no combate à
doença, a única saída é a elevação da produtividade e o Paraná precisa sair na frente",
disse Teixeira. Para isso, a cooperativa mantém um rígido
controle de manejo dos pomares dos 351 produtores, com
equipe técnica para atender os
11 mil hectares com citros na
área de atuação.
"O plantio de laranja requer
primeiro de autorização da
Agência de Defesa Sanitária

38%

dos produtores ligados
à cooperativa têm
média acima de
1 mil caixas/hectare

do Paraná (Adapar) e todo cultivo precisa de definição do
agrônomo, que recomenda a
variedade, porque o plantio depende (da escala de processamento) da indústria processadora que recebe a produção da
cooperativa", disse. "O agrônomo define ainda todo o manejo
até a entrega da fruta para a
colheita, que também é monitorada pela cooperativa". A fruta é processada na unidade de
Louis Dreyfus Commodities
(LDC), em Paranavaí.
Com isso, a produtividade
dos citricultores de laranja da
Cocamar, nos últimos anos,
variou de 809 a 932 caixas de
laranja por hectare, quase o
dobro da produtividade brasileira, de 553 caixas por hectare, e 625 caixas por hectare
em São Paulo. Dos produtores
da Cocamar, 38% têm produtividade acima de 1 mil caixas
por hectare e outros 17% acima de 1,4 mil caixas por hectare.

553

caixas/hectare
é a média
brasileira

Há 11 mil hectares cultivados com citros na região da Cocamar
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Produtoras debatem superação
com a ex-atleta Hortência

NÚCLEO FEMININO

M

Encontro Anual, com mais de 400 participantes, foi promovido pela Cocamar no final de junho em Maringá
ais de 400 produtoras rurais
de diversas regiões do Paraná participaram no dia 30
de junho, em Maringá, na
Associação Cocamar, do Encontro Anual do Núcleo Feminino promovido pela Cocamar Cooperativa Agroindustrial. Ambientado nas
Olimpíadas do Rio de Janeiro, o evento reuniu o público
feminino ligado à cooperativa – cooperadas e esposas
de produtores associados -,
para debater o tema “superação”. A ex-atleta Hortência,
que faz parte da história do
basquetebol brasileiro e
mundial, foi um dos destaques do evento (veja adiante).

Ao abrir o Encontro, o vicepresidente José Cícero Aderaldo disse que as produtoras
“têm papel fundamental no
esforço para o envolvimento
cada vez maior das famílias
dos cooperados no dia a dia
da cooperativa”. Segundo ele,
as mulheres estão se preocupando mais em preparar-se
para participar da gestão dos
negócios, ao lado de seus familiares. Na Cocamar, elas
representam 15% do quadro
associativo, formado por 13
mil integrantes.
SUCESSO - Como parte da
programação, foi exibido um
depoimento gravado em vídeo com a produtora Elizana Baldissera, de Capão Bonito (SP), sobre o trabalho

que ela realiza na propriedade da família. Elizana, que
é casada e tem filhos pequenos, especializou-se para suceder o pai na lavoura, tornando-se reconhecida pela
alta produtividade de soja. As
participantes souberam mais
detalhes, também, sobre o
sucesso que vem sendo alcançado por Cecília Falavigna, cooperada da Cocamar, que venceu, nas últimas
duas safras, o concurso de
produtividade de soja organizado pela cooperativa. Em palestra ministrada pelo coordenador técnico de culturas
anuais, Emerson Nunes, as
participantes foram informadas que Cecília investe em
avançadas tecnologias para a
obtenção dos melhores resul-

tados, e que são colhidos
também em seus pomares de
laranja.
HORTÊNCIA – Aproveitando
a proximidade das Olimpíadas e o mote “superação”, a
ex-atleta Hortência Marcari foi
a convidada especial do encontro. Ela palestrou sobre
seus 21 anos de atuação na seleção brasileira e os constantes treinamentos para manter-se em forma. “Eu sempre
fui determinada em ser a
melhor”, disse Hortência,
explicando que isto lhe custava muitas horas diárias de
treinos e exercícios, bem como abrir mão de vida em família e prazeres frugais. “Fui
uma menina pobre,
que precisou ralar

Hortência respondeu
a muitas perguntas
do público e, acessível,
permaneceu no evento
para fotografias com
as participantes
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NÚCLEO FEMININO
muito”, acrescentando ter educado
seus filhos para que eles
corram atrás de seus sonhos. Sobre sua eterna
rival Paula, Hortência disse que a concorrência a
motivou a tentar sempre ir
além dos limites. “Se a

Paula fazia 40 pontos num
jogo, eu tinha que fazer
50”, relatou. A ex-atleta,
que faz parte do Hall da
Fama, respondeu a muitas
perguntas do público e,
acessível, permaneceu no
evento para fotografias
com as participantes.

“Rainha do Basquete”
Durante os 21 anos em que defendeu a seleção brasileira de basquete, Hortência Marcari (nascida em Potirendaba-SP, no dia 23/9/1959) reinou nas quadras
brasileiras, dividindo com Paula durante boa parte desse
tempo a condição de principal jogadora do país. Não por
acaso, ela entrou para a história do esporte com o honroso título de “Rainha do Basquete”.

GARRA - Sua especialidade eram as cestas à distância,
tanto que chegou a marcar 121 pontos em uma partida,
recorde mundial no basquete feminino, estabelecido em
1990. Em quadra, Hortência era sinônimo de "garra",
nunca se intimidou com o corpo a corpo das adversárias,
apesar de não medir mais que 1,74 metro de altura.

De família humilde, Hortência foi descoberta ainda menina, aos 13 anos, jogando handebol na sétima série do
Colégio Santa Maria, em São Caetano do Sul (SP). Praticava também futebol de salão e atletismo, mas a primeira bola de basquete lhe foi entregue por uma
professora chamada Mitsuko. Chegou à seleção brasileira
com apenas 16 anos. Ao abandonar a carreira, pôde atestar o legado deixado pela geração comandada por ela e
Paula. Com as duas à frente da equipe, o país conquistou
o Pan-Americano, em Havana, 1991, o Mundial, na China,
em 1994, e a medalha de prata na Olimpíada de Atlanta,
em 1996.
Hortência é a única brasileira que tem sua camisa –
número 4 - no Hall da Fama em Springfield,
nos Estados Unidos, onde o basquete começou.
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Produtora bicampeã também foi tema do evento
NÚCLEO FEMININO

Como parte da programação do Encontro Anual do Núcleo
Feminino, as participantes assistiram a uma palestra proferida pelo coordenador técnico de culturas anuais da Cocamar, Emerson Nunes, sobre o desempenho da produtora
Cecília Falavigna, de Maringá, que venceu nas últimas duas
safras o Concurso Cocamar de Produtividade de Soja.

Segundo Nunes, desde que ficou viúva, há quase 20 anos,
a então professora Cecília contou com o apoio da Cocamar
para assimilar conhecimentos sobre a atividade e adotar
uma gestão empresarial, valorizando o trabalho de seu administrador e, numa segunda etapa, preparando o filho
Paulo César para uma parceria nos negócios. “Cecília é uma
produtora que se acostumou ao desafio de superar-se e querer sempre evoluir”, disse o coordenador técnico.

PRÊMIO – Dois dias depois da realização do Encontro Anual
do Núcleo Feminino, Cecília Falavigna voltaria a receber um
prêmio de produtividade de soja. Em sua segunda edição, o
Programa de Produtividade Integrada (PIN) da Syngenta
premiou, em Foz do Iguaçu, os produtores que atingiram as
maiores produtividades de grãos durante o ano de 2015 e
na safra 2015/16. Foram convidados os primeiros colocados
das safras de soja, trigo e milho, representando 50 regiões
brasileiras.

Na produção de soja, a vencedora foi a cooperada Cecília
Falavigna, de Maringá, que colheu 92 sacas por hectare em
sua propriedade no município de Floraí. Cecília tem um histórico de conquistas: ela já havia sido homenageada pela
Syngenta no início de junho, durante evento que premiou
os ganhadores do PIN regional, promovido na cooperativa.
“Eu atribuo esses prêmios à preocupação que deve nortear
o trabalho de todo produtor, ou seja, investir nas melhores
tecnologias possíveis”, disse Falavigna, que comanda a propriedade ao lado do filho Paulo César, com o apoio do administrador Waldemar Orlandelli.
De acordo com a Syngenta, os melhores resultados da segunda edição do PIN apontam para aumentos de até 110%

na produção, em comparação à média nacional divulgada
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

INCENTIVO - Ao todo, 2.250 produtores rurais brasileiros
destinaram, na última safra, parte de suas terras à Produtividade Integrada. O programa visa incentivar agricultores
a alcançar novos patamares de produtividade nas culturas
de soja, milho (incluindo silagem) e trigo.
Dados repassados pela Syngenta apontam que os resultados
alcançados pelos participantes da segunda edição do PIN
foram altamente significativos. A produtividade média dos
dez primeiros colocados em soja, classificados pelo programa,
foi de 103 sacas por hectare, enquanto a média nacional é de
48,9. Para a cultura de milho verão, a média no Brasil é de
81,4, enquanto a média registrada pelos primeiros colocados
no PIN foi de 218 sacas por hectare. Produtores de trigo vencedores alcançaram médias superiores a 80 sacas
por hectare, sendo que a média do país é de 37.

Cecília Falavigna:
“Eu atribuo esses
prêmios à preocupação
que deve nortear o
trabalho de todo
produtor, ou seja,
investir nas melhores
tecnologias possíveis”.
Na foto abaixo,
detalhe do Encontro
em Maringá
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NÚCLEO FEMININO

Cozinheira famosa prestigia o
lançamento do “Chefs do Campo”
O lançamento do projeto “Chefs do Campo” também fez
parte da agenda do Encontro Anual do Núcleo Feminino promovido pela Cocamar no dia 30 de junho em Maringá. A
iniciativa do Jornal Cocamar, em parceria com a Bayer, Unimed Maringá, Rede Mabu de Hoteis e CVC Operadora de
Turismo, fez parte da programação e seu objetivo é resgatar
receitas de pratos tradicionais, elaborados pelas famílias, e
que são transmitidos de geração em geração. Nascida em
Maringá e com raízes na agricultura, a chef curitibana
Manu Buffara participou do evento, trazida pela Bayer, onde
falou sobre o seu estilo de cozinhar. “Vocês, produtoras rurais, detêm um conhecimento prático valioso, que aprecio
muito”, resumiu, referindo-se não apenas ao trabalho delas
na propriedade, ao lado dos familiares, mas também na culinária, preparando pratos repletos de sabor, história e valor
sentimental”.

Manu simulou, no palco, a preparação de um prato, em
poucos minutos. Ela possui um restaurante da moda em
Curitiba e está entre as chefs de cozinha mais reconhecidas
do momento. No início deste ano, Manu participou do programa “Estrelas”, da Rede Globo, onde preparou um prato
ao lado da apresentadora Angélica.

INSCRIÇÕES - As participantes receberam ficha de inscrição
e o regulamento do concurso que, já no lançamento, teve
141 pratos salgados inscritos. Dentre todas, serão selecionadas 25 receitas em reuniões regionais dos núcleos femininos
no mês de agosto, mês em que as inscrições ainda poderão
ser feitas. Os 25 pratos vão ser publicados na revista “Chefs
do Campo” e, dessas, cinco serão escolhidas, ao final, por
chefs especializados, conferindo às suas autoras, como prêmio, um final de semana no Mabu Thermas Grand Resort
em Foz do Iguaçu, com direito a acompanhante.

Acima, detalhe da
participação de Manu
Buffara no palco do
Encontro: chef curitibana,
nascida em Maringá,
é uma das mais cotadas
do momento. Embaixo,
instante em que o
gerente de Clientes da
Bayer, Fausto Zanin,
falava às produtoras,
e detalhe com a
apresentação de
Manu no programa
“Estrelas”, da
apresentadora Angélica.
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Cocamar é a 9ª maior
empresa na Região Sul
e a 43ª do país,
segundo Exame
AGRONEGÓCIO

Sediada em Maringá (PR),
a Cocamar Cooperativa
Agroindustrial estabeleceu
dobrar de tamanho como a
prioridade número um em
seu planejamento estratégico
para o período 2015-2020. O
objetivo da cooperativa é
fazer com que o faturamento
suba de R$ 3,3 bilhões para
R$ 6 bilhões e, para isso,
programou investir R$ 1,2
bilhão durante esse ciclo na
ampliação de estruturas operacionais e construção de

novas unidades, No radar, o
recebimento de volumes
crescentes de grãos, como
soja e milho e, ao mesmo
tempo, continuar expandindo a industrialização de soja
e outros itens e também as
vendas de insumos agropecuários e de produtos ao varejo.

EXAME - Refletindo essa expansão, a edição especial da
Revista Exame, da Editora
Abril, trazendo as “1.000

Maiores e Maiores Empresas do Brasil”, que acaba de
chegar às bancas, apresenta
a Cocamar como a 9ª maior
organização do agronegócio
na Região Sul e a 43ª em todo o território nacional.

AVANÇOS – Levando em
conta empresas de todos os
setores, e não apenas do
agro, a Cocamar conseguiu
avançar duas posições na
Região Sul, passando do 24º
lugar em 2014 para o 22º no

ranking. Em relação a resultado, subiu 12 posições no
mesmo período, apresentando um líquido de 28,7
milhões de dólares. No item
Grupos, o salto da cooperativa paranaense foi de 17 posições em nível nacional,
saindo de 159 para se tornar
o 143 maior, mantendo-se
como o 46º no Brasil em
vendas do comércio e subindo 25 degraus no quesito
vendas em geral, de 218º
para a 193ª posição.

O Grupo Cocamar
é o 46º no Brasil em
vendas do comércio
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Em busca da máxima produtividade

FÓRUM NACIONAL

Ao finalizar recentemente o Fórum Nacional na Cocamar, presidente
do Comitê Estratégico Soja Brasil (Cesb) lançou o desafio
a ser vencido nos próximos anos.

“P

odemos produzir mais de 145
sacas por hectare?”. A indagação, em tom de desafio,
foi feita pelo presidente do
Comitê Estratégico Soja Brasil (Cesb), Nery Ribas, ao
final do Fórum Nacional de
Máxima Produtividade de
Soja, promovido dia 29 de
junho em Maringá (PR),
com o apoio da Cocamar. O
evento premiou os vencedores do Concurso Nacional de
Máxima Produtividade de
Soja.
De acordo com Ribas, “o
principal insumo do produtor é o seu entusiasmo e a
vontade de superar desafios”. A respeito da produti-

vidade, o presidente destacou que as máximas obtidas nos últimos anos não
ocorreram por acaso ou vieram de uma hora para outra: “a convergência de vários fatores é que trouxe os
resultados”. Ribas enfatizou, por outro lado, que a
média brasileira de produtividade de soja está estagnada há vários anos em 50
sacas por hectare e “é preciso entender o que está
acontecendo para avançar”.
DIFERENÇA - Para o vicepresidente da Cocamar, José
Cícero Aderaldo, há também
um desafio na região: tentar
chegar, nos próximos anos,
à média de 100 sacas por
hectare. “Temos produtores

que adotam as melhores tecnologias e já estão muito
próximos desse patamar,
mas ainda é grande a diferença para aqueles que se
mantêm em níveis muito
baixos, considerando o potencial regional”, declarou,
dizendo que quando chegar
uma fase de cotações mais
baixas, os menos eficientes
não sobreviverão.

“O aumento constante do
custo de produção é outro
desafio a superar”, alertou o
presidente da Associação
Brasileira dos Produtores de
Soja (Aprosoja), Marcos da
Rosa, reforçando ser necessário que as tecnologias sejam efetivamente incorporadas para que os

produtores aumentem
sua produtividade.

Durante o evento foi
prestada uma homenagem
ao ex-pesquisador da Embrapa Soja, José Tadashi
Yorinori, falecido recentemente, representado no
fórum por seus
familiares.

“Setor alimenta três Brasil e meio”

O pesquisador da Embrapa Soja, Décio Luiz Gazzoni, ressaltou durante sua
palestra no Fórum, que “o
conjunto das atuais tecnologias aplicadas na agricultura pode ser comparado a
uma máquina antiga de escrever quando se vislumbra
o que está para acontecer
nos próximos anos”. “Mesmo assim, somos um setor
altamente sofisticado, tanto

Gazzoni: sofisticação

em produção quanto em
gestão”, disse. Ele lembrou
que nos últimos 40 anos o
Brasil passou de importador de alimentos a grande
exportador. “Hoje, o agronegócio brasileiro é capaz de
alimentar três Brasil e
meio”. Segundo Gazzoni,
dos principais países exportadores de alimentos, “o
Brasil foi o único que ampliou significativamente os
seus volumes”. Ele frisou
que o país “será o grande
protagonista da produção
mundial de alimentos”, mas
disse que a concorrência
vai continuar existindo e
que as mudanças climáticas
estão impondo a reconfiguração da agricultura pelo
mundo. Comentou, ainda,
que é preciso dar foco à sustentabilidade, lembrando ter
havido uma evolução nesse
sentido. E que, nos próximos 40 anos, pelo menos, o

mercado da soja vai continuar aberto em níveis globais, considerando que até
2050 a população do planeta deve chegar a 9,3 bilhões de indivíduos.

SOLO – No encerramento do
Fórum, o pesquisador Antonio Luiz Fancelli, membro
do CESB, advertiu que foi
falado muito, durante o
evento, sobre a construção
do perfil do solo. “Mas não
se pode deixar uma interpretação errônea: não estamos defendendo o revolvimento do solo”. Segundo
Fancelli, o plantio direto é
uma das ferramentas mais
inteligentes para a sustentabilidade. “O mais importante é exercitar o
diagnóstico e, através do
conhecimento, compreender
a realidade e buscar as soluções, mas sem mexer no
solo”.

100

sacas por hectare
é o patamar desejado
pela Cocamar para
os próximos anos
em sua região

O conjunto das atuais tecnologias aplicadas
na agricultura pode ser comparado a uma
máquina antiga de escrever quando se
vislumbra o que está para acontecer
nos próximos anos”

DÉCIO LUIZ GAZZONI

“O plantio direto é uma das ferramentas
mais inteligentes para a sustentabilidade.
O mais importante é exercitar o diagnóstico e,
através do conhecimento, compreender a
realidade e buscar as soluções, mas sem
mexer no solo”

ANTONIO LUIZ FANCELLI
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Realizado dia 29 de
junho na Associação
Cocamar em Maringá
(PR), o Fórum
Nacional de Máxima
Produtividade,
promovido pelo
Cesb, reuniu cerca
de 300 participantes,
entre lideranças,
especialistas e
produtores
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Foto: Revista Globo Rural

FÓRUM NACIONAL

Campeão colheu 120 sacas por hectare

O agricultor João Carlos da
Cruz foi anunciado durante o
Fórum Nacional, em Maringá, como campeão nacional
de produtividade de soja na
safra 2015/2016. Ele venceu
o Desafio Nacional de Máxima Produtividade promovido pelo Comitê Estratégico
Soja Brasil (Cesb), com uma
colheita de 120,07 sacas por
hectare nas terras que arrenda em Buri (SP).

O resultado da área de 10
hectares que ele inscreveu no
concurso é mais do que o
dobro do rendimento médio
nacional da produção de soja
no Brasil, que, neste ano, é de
48,7 sacas por hectare, de
acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento
(Conab). Apesar de excepcional, o número do campeão
ficou abaixo da meta definida

48,7

sacas por hectare
foi a média da safra
2015/16 no Brasil,
segundo a Conab

Os resultados mostram que, mais do que
o produto usado na lavoura, é o manejo
do sistema produtivo que faz a diferença”

NERY RIBAS, presidente do Cesb
pelo Cesb para o desafio deste
ano, de 143 sacas por hectare.
O presidente da entidade,
Nery Ribas, destacou que o
clima desfavorável à produção brasileira neste ano afetou também as áreas inscritas no concurso. “Se não fosse
o clima, teríamos conseguido.
No próximo ano, queremos
chegar a 145 sacas.”

MANEJO - Para o presidente
do Cesb, “os resultados mostram que, mais do que o produto usado na lavoura, é o
manejo do sistema produtivo
que faz a diferença”. Integrados, fatores como perfil e cobertura de solo, inovação e
equipamentos poderiam impulsionar o rendimento das
lavouras.

A meta da entidade é, até
2020, elevar em 10% a produtividade média pelo menos
nas áreas comerciais dos par-

ticipantes do concurso. Mais
do que isso, Nery Ribas acredita ser possível extrapolar
esse objetivo para a produção

Com média de 120,07 sacas de soja por hectare, o
campeão do Concurso Nacional de Máxima Produtividade de Soja, safra 2015/16,
categoria não-irrigada, foi o
paulista João Carlos da Cruz,
de Buri, que representou a
Região Sudoeste. Na categoria irrigada, o primeiro lugar
em nível nacional coube a
Flávio Luiz Agnes, de Planaltina (DF), que obteve a média
de 109,24 sacas por hectare.

irrigada: Vilson Hilgemberg,
de Ponta Grossa (PR), representou o Sul do país, com
média de 114,85 sacas por
hectare; pelas Regiões Norte
e Nordeste, Rui Luiz Gaio, de
Correntina (BA), com média
de 82,79 sacas por hectare;
pelo Centro-Oeste, o campeão
foi Elton Zanella, de Campos
de Júlio (MT), com 100,63
sacas/hectare.

brasileira de um modo geral.
“Aumento de produtividade
não acontece de uma safra
para outra, mas vamos perseguir esta meta”, disse.

A expectativa do Cesb se
baseia em dados de pelo
menos oito safras de Desafio
Nacional, que mostram resultados bem acima da média do País. São informações
que a entidade pretende tornar cada vez mais abertos e
passíveis de assimilação por
um número maior de agricultores.

Os campeões da Safra 2015/16

Os demais vencedores foram todos da categoria não

Os campeões estaduais, premiados também durante o
evento, foram Edson Carlos
Agnes, de Planaltina (DF),

com 71,58 sacas por hectare;
James Manfio Uitdewillgen,
de Santa Maria das Barreiras
(PA), com 73,16 sacas/hectare;
Jeferson Luis Marasca, de Palmas (TO), com 78,16 sacas/
hectare; Evandro Luiz Guerra,
de Abdon Batista (SC), com
média de 80,34 sacas/hectare; Everaldo Borges dos Reis,
de Naviraí (MS), com 82,11
sacas/hectare; Maurício Bernardo Scholten, de Caiapônia
(GO), com 92,16 sacas/hectare,
e Vanderlei Neu, de Quinze de
Novembro (RS), com média
de 103,79 sacas/hectare.
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Com tecnologia,
o melhor resultado

GRÃOS

Incorporando novas práticas e
conhecimentos, dois sócios
conduzem suas propriedades
de forma empresarial

P

ara obter o resultado
que se pretende, é
preciso adotar a melhor tecnologia, seja
qual for a atividade. Tendo
isso em vista é que os cooperados Murilo Junqueira Franco e Flávio Fioravanti Júnior,
de Alvorada do Sul, arrenda-

ram em 2013 a Fazenda São
Paulo, no município, destinada ao cultivo de soja e milho. Eles possuem propriedades em Olímpia e Guaraci,
no estado de São Paulo, e
também em Barbosa Ferraz,
no Paraná, onde trabalham
com a produção de cana-de-

açúcar, pecuária de corte e seringueira, adotando em todos
os setores a mesma preocupação com o aprimoramento
tecnológico.

O arrendamento da Fazenda São Paulo, que fez história
na região com a produção de
café há muitos anos, foi feita
por Murilo em sociedade com
seu primo, Flávio, que é filho
do atual proprietário, Flávio
Fioravanti. A propriedade foi
adquirida pela família em
1993, na época já com o café
abandonado, cultura que foi
substituída por cana de açúcar e soja.

Há cerca de 10 anos, 100
alqueires foram arrendados
para o plantio de soja por
uma empresa produtora de
alimentos. E mais recentemente, 60 alqueires, à beira
do lago, foram loteados para a construção de chácaras
de lazer. Nos demais 125 alqueires, manteve-se lavoura
de cana-de-açúcar.

parcelas da propriedade que
estavam arrendadas, atualmente eles cultivam 190 alqueires com soja e milho e
35 com cana.

“O mercado de grãos tem
apresentando bons resultados nos últimos anos. Como o plantio não é possível
nas demais fazendas que
possuímos, o arrendamenSOJA - Nos dois primeiros to em Alvorada do Sul foi a
anos de arrendamento de oportunidade que tivemos
Murilo e Flávio, 80 alquei- de diversificar as atividares de soja foram plantados des e aumentar a rentabilina área que antes era ocu- dade com maior seguranpada com cana-de-açúcar. ça”, afirma Murilo. (Marly
Com a retomada das demais Aires)

Braquiária veio para ficar

Uma das tecnologias que os cooperados Murilo Junqueira Franco e e Flávio Fioravanti Júnior têm apostado para potencializar seus resultados é o plantio de braquiária
em consórcio com o milho de segunda safra. “Fizemos alguns testes com milheto, para
forragem, mas neste ano a opção foi pela braquiária, que traz resultados para a soja
e mesmo para o milho, com cobertura do solo e principalmente, controle de plantas
daninhas que são problemas na região, como o amargoso e a buva”, diz Murilo.

A braquiária, complementa, deve ajudar também a reduzir a compactação do solo.
“A raiz ajuda a descompactar”, afirma o produtor. No ano passado, as chuvas persistentes durante a colheita de soja fizeram com que os grãos chegassem a apodrecer no
campo em algumas áreas. Por conta disso, assim que abria o sol, eles tinham que entrar colhendo para evitar perdas maiores, o que acabou compactando o solo. “Temos
lado a lado as lavouras onde a soja foi colhida antes da chuvarada e depois. Dá para
ver claramente onde foi a ‘viração’”, comenta Murilo.

Mentalidade empresarial

neste ano a opção foi pela braquiária,
que traz resultados para a soja e mesmo
para o milho, com cobertura do solo e
principalmente, controle de plantas
daninhas que são problemas na região,
como o amargoso e a buva”

MURILO JUNQUEIRA FRANCO

A lavoura de soja de Murilo Junqueira Franco e Flávio
Fioravanti Junior é acompanhada talhão por talhão e conduzida de forma empresarial. Recentemente, os dois começaram também a adotar a agricultura de precisão.

O primeiro talhão onde implantaram a agricultura de
precisão, de nove alqueires, era onde obtinham as menores produtividades, além de enfrentar problemas com o
capim amargoso. Uma análise de solo apontou as correções a serem feitas e na última safra de soja apareceram
os primeiros resultados: foi a área que mais produziu, 160
sacas por alqueire, contra uma média de 125 sacas da propriedade.
“Além do trabalho feito, pesou também o fato de ser uma
área mais alta, que secou mais rápido após as chuvas, diminuindo as perdas”, finaliza Murilo.

160

sacas por
alqueire, a
média da área
recuperada
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AMBIENTE

Saiba quando é possível
cancelar o CAR

M

Instituto Ambiental do Paraná (IAP) regulamentou pela Portaria
119 os procedimentos administrativos para o cancelamento

atéria publicada na edição
1350 do Boletim Informativo
do Sistema Federação da
Agricultura do Estado do
Paraná (FAEP), explica
quando é possível, ao proprietário rural que fez o Cadastro Ambiental Rural
(CAR), cancelá-lo.

De acordo com o conteúdo, um dos questionamentos mais solicitados à FAEP,
foi esclarecido no dia 17 de
junho deste ano, quando o
Instituto Ambiental do Paraná (IAP) regulamentou
pela Portaria 119 os procedimentos administrativos para o cancelamento administrativos do CAR, visando
correções junto ao Sistema
SICAR. A engenheira agrônoma Carla Beck, da FAEP,
explica.

1) Quais os casos em que
posso cancelar o CAR?

Serão considerados motivos para análise de solicitação de cancelamento no
CAR:
a) duplicidade de envio do
mesmo arquivo “car”;

b) sobreposição com mesmo
CPF ou CNPJ;
c) unificação das áreas do
CPF ou CNPJ;

d) cadastramento realizado
em desacordo com o conceito de imóvel rural
(áreas contínuas declaradas separadamente);
e) decisão judicial.

2) Qual o procedimento
que o proprietário deve seguir para requerer o cancelamento?

Restauração e Monitoramento Florestal – DIREF/
IAP para análise e deliberação.

• Preencher o Requerimento de Cancelamento do CAR
– RC_CAR, disponível no site do IAP;

No caso de deferimento, a
DIREF/IAP efetuará o cancelamento do CAR no Sistema
SICAR, comunicando o requerente da decisão administrativa, exceto nos casos
de decisão judicial.

• protolocar nos Escritórios
Regionais do IAP junto com
os documentos;

3) Quais os documentos
que o proprietário deve seguir para requerer o cancelamento?

• Preencher o Requerimento do CAR - RC_CAR devidamente assinado por todos
os proprietários(s), posseiro(s) ou representante legalmente constituído;

• recibo(s) de inscrição no
Cadastro Ambiental Rural –
CAR objeto do pedido de
cancelamento;
• cópia do CPF do(s) proprietário(s)/posseiro(s);
• cópia do contrato social
(no caso de empresa);

• documentos de comprovação da propriedade (posse
do imóvel cadastrado);
• justificativas de motivação do cancelamento;

• para o caso de cancelamento motivado por decisão
judicial, deverá ser anexada
a sentença judicial.

4) Qual o encaminhamento desse processo?

Os pedidos de cancelamento do CAR, depois de
protocolados, serão encaminhados para a diretoria de

5) Após receber a resposta do órgão ambiental
ao cancelamento, especificamente nos casos de unificação de áreas com o mesmo CPF ou cadastro em
desacordo com o conceito
de imóvel rural, o que o
proprietário deverá fazer
para regularizar sua situação?

O proprietário possuidor
deverá retificar ou recadastrar o imóvel objeto do cancelamento no SICAR, num
prazo máximo de 30 dias
após o recebimento da decisão administrativa do IAP. O
procedimento administrativo será arquivado somente
após a apresentação da comprovação da regularização
junto ao IAP.

6) Se o produtor já solicitou o cancelamento antes da
publicação dessa portaria, o
que deve fazer?

Os pedidos já protocolados
deverão ser readequados e
complementados conforme
a normativa em vigor. No
site do IAP (www.iap.pr.
gov.br) é possível acessar o
formulário de cancelamento
e obter maiores informações.
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Dias de campo em Nova Andradina (MS)
e Jardim Olinda (PR)
ILPF

28 de Junho - O primeiro dia
de campo sobre ILPF,
organizado pela Cocamar
em Nova Andradina (MS),
foi promovido em parceria
com o Sindicato Rural.
Após as palestras proferidas por Luiz
Lourenço (presidente
do Conselho de
Administração da
Cocamar), João
Kuthcouski e Gessin
Ceccon (Embrapa) e
Luis Alberto Moraes
(presidente da
Fundação MS) -, os 150
participantes se dirigiram
à propriedade de Edneu
Verdério, para uma
apresentação do sistema
12 de Julho - Em Jardim
Olinda, cerca de 70 produtores
participaram do evento
realizado na propriedade da
família Vellini. A iniciativa foi
da Cocamar e da Embrapa
Soja. O dia de campo teve,
como conteúdo, três estações:
a primeira, “Duas décadas de
experiência de pai para filho”,
com o proprietário César
Vellini e o filho Vítor; a
segunda, “Os resultados e
recomendações da pesquisa”,
comandada pelos pesquisadores Júlio Franchini e
Alvadi Balbinot, da Embrapa
Soja; e, a terceira, “Panorama
da Safra 2015/16 na região”,
com o engenheiro agrônomo
Cesar Gesualdo, da
Cocamar/Paranacity
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Quando a tireoide não funciona direito

ESPAÇO SAÚDE

Doenças como hiper ou hipotireoidismo podem
ocorrer a qualquer momento da vida, assim como
o surgimento de nódulos, que devem ser
investigados sem perda de tempo

C

om sua forma parecida a de uma borboleta, a glândula
tireoide fica localizada na parte anterior do
pescoço, logo abaixo do Pomo de Adão. Reguladora da
função de importantes órgãos como o coração, o cérebro, o fígado e os rins, ela

produz os hormônios T3
(triiodotironina) e o T4 (tiroxina).
Quando a tireoide não
funciona de maneira correta, pode haver a liberação
de hormônios em quantidade insuficiente, causando
o hipotireoidismo, ou em

excesso, ocasionando o hipertireoidismo.
Nessas
duas situações, o volume
da glândula tende a aumentar, o que é conhecido como
bócio.
Confira 10 informações
que você precisa saber sobre esse importante órgão.

1)

A tireoide atua no crescimento e desenvolvimento
de crianças e adolescentes, no peso, na memória,
na regulação dos ciclos menstruais, na fertilidade,
na concentração, no humor e no controle emocional.

2)
3)

Quando ocorre o hipotireoidismo, o coração bate
mais devagar, o intestino não funciona corretamente e o crescimento pode ficar comprometido.

Diminuição da memória, cansaço excessivo, dores
musculares e articulares, sonolência, aumento dos
níveis de colesterol no sangue e depressão também são sintomas de hipotireoidismo.

4)

No caso de hipertireoidismo, que geralmente causa
emagrecimento, o coração dispara, o intestino
solta, a pessoa fica agitada, fala demais, gesticula
muito, dorme pouco, sente-se com muita energia, embora
também esteja cansada.

5)
6)
7)

Em um adulto, a tireoide pode chegar a até 25 gramas.

Disfunções na tireoide podem acontecer em qualquer etapa da vida e são simples de se diagnosticar.
Além disso, elas podem ocorrer mesmo sem o bócio.

O reconhecimento de um nódulo na tireoide pode
salvar uma vida. Por isso, a palpação da glândula
é de fundamental importância. Se identificado o
nódulo, o endocrinologista deve solicitar uma série de
exames complementares para confirmar ou descartar a
presença de câncer.

8)

Estima-se que 60% da população brasileira tenha
nódulos na tireoide em algum momento da vida.
Mas isso não significa que sejam malignos. Apenas 5% são cancerosos.

9)

Além de se parecer com uma borboleta, a tireoide
também lembra o formato de um escudo. Daí o surgimento de seu nome: uma aglutinação dos termos
thyreós (escudo) e oidés (forma de).

10)

Algumas crianças podem nascer com hipotireoidismo. Para detectá-lo, é realizado o chamado
Teste do Pezinho, que deve ser feito, preferencialmente, entre o terceiro e quinto dia de vida do bebê.

Mais comum em mulheres

Os casos de hipertireoidismo são, aproximadamente, dez vezes mais frequentes nas mulheres, afetando cerca de 2% delas no mundo inteiro. O aumento da frequência cardíaca,
nervosismo, fraqueza muscular, sudorese, perda de peso, tremores, mudanças na pele, diminuição do fluxo menstrual, bócio e queda de cabelo são sintomas comuns da doença.
Já o hipotireoidismo faz o organismo funcionar mais lentamente. Isso ocorre quando
há quantidade insuficiente de hormônio tireóideo no sangue, sendo sua prevalência maior
entre as mulheres. Entre seus principais sintomas está a fraqueza e o cansaço, intolerância ao frio, intestino preso, ganho de peso, depressão, dores musculares e nas articulações, unhas quebradiças, enfraquecimento do cabelo e palidez.
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Prefira uma alimentação mais saudável

ESPAÇO SAÚDE

Aprender a se alimentar corretamente não implica em se
privar do que se gosta, mas incorporar ao cardápio comidas
mais saudáveis e menos calóricas. Há quem não aprecie,
por exemplo, o arroz integral,
mas há formas de prepará-lo
de maneira que fique mais saboroso. Sempre que possível,
substitua o arroz comum, que
chega a ter 204 calorias por
porção, pelo integral, que contém 180 calorias a cada medida.

Já a aveia é um grão que
possui vitaminas do complexo
B1, contribuindo com o funcionamento do sistema nervoso
e propiciando fibras solúveis,
que ajudam a reduzir o colesterol. Uma porção de aveia em
flocos possui 104 calorias.

VERDURAS E LEGUMES - Na
salada, não deixe de apreciar
rúcula, aspargo e brócolis. Em
cada meia xícara de rúcula,

há apenas duas calorias. Além
disso, essa verdura é rica em
fibras, potássio e vitaminas A,
C e K. Ela possui apenas 0,07
gramas de gorduras por porção e é pobre em colesterol.
Por sua vez, a medida de uma
xícara com aspargos possui
27 calorias. Conhecido como
um legume desintoxicante, o
alimento também age como
um diurético e ajuda a aumentar a velocidade do metabolismo, sendo usado até no tratamento contra ressacas. Em
relação ao brócolis, 100 gramas desse produto apresentam apenas 31 calorias e ainda são altamente saudáveis,
oferecendo diversos benefícios
ao organismo humano, como
a diminuição do risco de câncer no cólon e o aumento de
chance de sobrevivência em
casos de câncer de mama, devido aos seus poderosos antioxidantes.
Que tal enriquecer ainda

Sopa de legumes

No inverno, a sopa de legumes é uma boa pedida, pois une
alguns alimentos com poucas calorias em uma só refeição.
Uma porção dela possui 98 calorias e pode substituir o jantar
nos dias mais frios, por exemplo. E que tal adicionar à sopa
o feijão preto? Pois saiba: uma concha de feijão preto tem
apenas 61 calorias e é rica em ferro e fibras, que contribuem
com o processo de digestão do organismo. E, assim como a
sopa de legumes, o suco verde é uma excelente maneira de
unir alimentos com poucas calorias e saudáveis como berinjela, couve, água de coco e cenoura em apenas uma refeição.
Em média, uma xícara de suco verde há 84 calorias.

Brócolis: com seus poderosos antioxidantes, prevenção de vários tipos de câncer
mais a salada? A couve de
bruxelas é um alimento com
apenas 38 calorias por xícara
e que é riquíssimo em fibras e
nutrientes saudáveis que ajudam a prevenir contra o câncer. Quanto ao repolho, em cada 100 gramas, encontramos
apenas 24 calorias. Além disso, o ingrediente oferece vitaminas, minerais, fibras e nu-

trientes que também contribuem com a prevenção do
câncer. A alface também entra
nesse time: possui oito calorias
por xícara e ainda é uma fonte
de vitaminas do complexo B,
que são importantes para o
sistema neurológico. A beterraba é igualmente indispensável: uma xícara tem 58 calorias e diversas substâncias be-

néficas para o organismo como antioxidantes, ferro, potássio e fibras. A couve-flor é
outro alimento que possui propriedades que ajudam a combater o câncer e também é rica
em vitamina C, que contribui
com o tratamento de gripes e
resfriados e combate o envelhecimento da pele: 100 gramas
possuem apenas 40 calorias.

Em matéria de frutas, as opções são muitas. Além de ser
saborosa, a melancia apresenta apenas 30 calorias em
uma porção de 100 gramas. A
fruta ainda é diurética e contém diversas vitaminas como
a A, B1, B2, B6 e C. Por sua
vez, um limão inteiro sem

casca tem 20 calorias e é uma
fonte rica em vitamina C e fibras. Nos dias mais quentes,
uma limonada bem gelada é
uma ótima opção e há somente
84 calorias em um copo de
200 ml. O morango e o abacaxi
também são recomendados:
com 32 calorias em metade de

uma xícara, o morango é um
dos alimentos com poucas calorias e possui substâncias
anti-inflamatórias que reduzem os riscos de doenças do
coração. Já em 100 gramas de
abacaxi, há só 48 calorias e a
fruta ainda contém fibras, vitaminas e minerais.

Frutas saborosas e ricas
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INVERNO

Com tecnologias,
trigo é rentável

Profissionais da área técnica da
cooperativa participam de eventos
técnicos sobre o assunto com
pesquisadores da Embrapa

O

trigo produzido da região de Londrina é
um dos melhores do
Brasil no quesito
qualidade e o Paraná, que
concentra a maior parte das
lavouras, exibe a melhor produtividade. Nos últimos anos,
a área cultivada no Estado oscilou entre 1,1 e 1,3 milhão de
hectares, 10% dos quais localizados em regiões atendidas
pela Cocamar.
Para que os produtores tenham a melhor rentabilidade
possível ao investir nessa cultura, a Cocamar promoveu no

dia 14 de julho na Unidade de
Difusão de Tecnologias (UDT)
em Floresta, região de Maringá, um evento técnico com a
participação de pesquisadores
da Embrapa e profissionais
da cooperativa que atuam em
unidades operacionais no norte do Paraná e oeste de São
Paulo. Os temas foram as épocas ideais de semeadura, as
cultivares desenvolvidas pela
Embrapa, o manejo de adubação e o controle de doenças.
ESCALONAR - Segundo o pesquisador Sérgio Ricardo Silva, o produtor deve ser orien-

tado para uma semeadura escalonada em três períodos,
com intervalos de 10 dias, ou
que dê preferência para variedades de ciclo diferentes. “O
plantio deve ser feito com a
preocupação de que o florescimento não coincida com os
dias mais frios, tomando como
base o histórico de geadas.”
ÉPOCA - Em uma das dinâmicas do evento, o pesquisador

Escalonar a semeadura é
importante para que o
florescimento não coincida
com os dias mais frios;
cultura gera benefícios no
sistema plantio direto,
por meio da rotação
na área de manejo de solo,
José Salvador Foloni, destacou as melhores épocas de semeadura, bem como as vantagens do trigo no sistema de
produção. “O clima é bastante
variável, mas os produtores
que buscam as melhores produtividades, devem semear
em meados de abril. Com certeza é a melhor época, uma
vez que o atraso na semeadura pode coincidir com perío-

Em algumas regiões onde a Cocamar atua,
que são as áreas mais altas no norte do Paraná,
a triticultura ainda é bastante expressiva
e precisa ser fortalecida e preservada”

JOSÉ SALVADOR FOLONI, pesquisador da Embrapa

dos de estiagem na granação,
época que o trigo mais precisa
de água”, disse. Segundo ele,
o risco ao semear nesse período é a maior exposição à incidência de brusone – uma enfermidade comum na cultura
- que vai depender das condições climáticas.
BENEFÍCIOS - O pesquisador
considera o trigo uma boa opção econômica para o período
de inverno, uma vez que as
tecnologias disponíveis são
bastante avançadas. “A genética foi melhorada ao longo dos
últimos 40 anos. Nós temos
plantas adaptadas, tolerantes
a seca e doenças, temos conhecimento para manejar doenças, zoneamento climático,
dentre outros fatores”, afirmou Foloni. De acordo com
ele, trata-se de uma cultura
rentável e que
agrega benefícios
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no sistema plantio
direto, por meio
da rotação. Além disso, o
trigo contribui no manejo de
plantas daninhas resistentes
ao herbicida (no verão), ajuda
no controle da erosão e faz a
reciclagem de nutrientes e
manejo das doenças de solo.
“Em algumas regiões onde a
Cocamar atua, que são as
áreas mais altas no norte do
Paraná, a triticultura ainda é
bastante expressiva e precisa
ser fortalecida e preservada”,
acrescentou.
CULTIVAR - Os participantes
do evento conheceram parcelas experimentais de variedades disponibilizadas pela
Embrapa. Dentre elas, o lan-

çamento BRS Sanhaço, indicada para o todo o Estado do
Paraná, além de regiões de
Santa Catarina e Mato
Grosso do Sul. Trata-se de um
cultivar de ciclo médio, com
maturação prevista de 112
dias. Tem alto potencial e estabilidade de rendimento de
grãos, boa capacidade de perfilhamento, é resistente ao
acamamento e à debulha natural, além de moderadamente suscetível à germinação pré-colheita.
Outras cultivares desenvolvidas pela Embrapa são a
BRS Graúna, BRS Sabiá,
BRS Gralha-Azul, BRS Gaivota, BRS Tangará, BRS Pardela, BRS 220 e BRS 208.

Atualização é importante
“É muito importante que a equipe técnica da cooperativa esteja atualizada para que as informações sejam repassadas com qualidade aos cooperados, apoiando-os na
tomada de decisões e no aumento da produtividade”, afirmou o gerente de técnico da Cocamar, Leandro Cezar Teixeira. No início de julho, lembra, o mesmo grupo de
profissionais já havia participado de um treinamento teórico na sede da Embrapa, em Londrina.

Uma das participantes foi a engenheira agrônoma Letícia Aparecida Ronqui Ferreira, ligada à unidade da Cocamar de Cruzália (SP), a ser inaugurada em breve. “Em
nossa região, o foco principal é a soja e milho, são poucos os produtores que adotam o trigo como opção no inverno. Mesmo assim, é válido conhecer mais sobre essa
cultura, que pode fazer parte de um programa de rotação”, frisou.

Área diminui na região

Na região da Cocamar, a
semeadura do trigo teve início na segunda quinzena de
abril e foi concluída em maio,
totalizando uma área menor
que a da última safra. Conforme o Departamento Técnico da Cocamar, a redução
foi de aproximadamente 30
mil hectares em relação aos
148 mil semeados pelos agricultores no ano passado. Desses, apenas 5 mil hectares
estão próximos a Maringá: o
restante se concentra na região de Londrina.
Segundo o Coordenador

Técnico de Culturas Anuais
da Cocamar nas regiões de
Londrina e São Paulo, Rafael
Furlanetto, o trigo tolera a
falta de chuva, mas o excesso de calor afeta as lavouras. “O fator que determina a
produtividade é a suficiência
de chuvas em um momento
adequado para essas plantas,
para o enchimento completo
dos grãos.”
A produtividade estimada
para esta safra é de 3 mil
quilos por hectare. Na safra
anterior, a média foi de 2.394
quilos/hectare.

5 2 | J o rn a l d e Se rv i ç o Co c a m a r | J u l h o 2 0 1 6

O que levar em conta na
hora de escolher a profissão

FUTURO

É na adolescência, período de
muitas incertezas, que se
define a profissão a seguir

É

durante a adolescência que tomamos
uma das decisões
mais importantes de
nossas vidas: qual profissão
escolher. Em meio a incertezas, muitas vezes ficamos
em uma encruzilhada: fazer
o que gosta ou o que remunera melhor? Neste caminho
ainda existe a opinião e a influência dos pais e amigos.
Mas, segundo o professor de
matemática e coordenador do
Colégio e Curso Integral, Ricardo Suzuki, não existe uma
receita de sucesso.

“Eu sempre sou a favor da
primeira opção. Se a pessoa
fizer bem o que gosta, com
certeza se sairá bem. Quanto
à remuneração, claro que há
diferenças salariais entre as
profissões. Neste caso é preciso saber o sonho de cada
um. Porém, hoje, com o mercado tão inchado e competitivo, se a pessoa não gostar
do que faz, com certeza não
será competente e haverá
uma dificuldade maior em
se destacar”, explica Suzuki.
PROCURADOS - Assim como

tem ocorrido nos últimos
anos, os cursos mais procurados nos vestibulares têm
sido medicina, arquitetura e
urbanismo, engenharia mecânica, odontologia, direito e
engenharia civil. “Medicina
ainda continua como primeira opção quanto a remuneração e estabilidade no mercado, por isso desponta na
lista. Por outro lado, o mercado para os formandos em
direito está inflado e não remunera tão bem como antes.
Cursos ligados à informática
e as engenharias são boas
opções”, orienta.

E será que as opções menos procuradas, oferecem remuneração menor mesmo?
A resposta é sim, segundo o
coordenador. Os cursos liga-

Principal dúvida de muitos é fazer realmente o
que se gosta ou optar pelo que dá mais dinheiro
dos à licenciatura são os que
menos pagam, porém nada
impede que profissionais dessas áreas sejam bem-sucedidos. Ele cita que as regiões
mais novas e menos povoadas do País oferecem oportunidades melhores pa-ra todas

as áreas. É o caso, por exemplo, de muitas cidades dos
Estados do Mato Grosso e do
Mato Grosso do Sul, com economia em ascensão. “O sucesso vai depender, principalmente, da dedicação de cada
um”, completa. (Cleber França)
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Em época de safra, mais de
mil carregamentos por dia
Movimentação intensa em
curto período exige que tudo
seja planejado cuidadosamente;
Transcocamar garante o suporte
para o crescimento da
cooperativa. Por Cleber França

U

ma grande operação é realizada durante todas as safras, pela Cocamar, para que a produção
entregue em suas estruturas
seja escoada até os armazéns de maneira ágil e eficiente. “Trabalhamos com
uma previsão de recebimento de nossas unidades, baseado no plantio efetuado e, de
acordo com a previsão, é

planejado como faremos o
atendimento”, explica o coordenador de Logística da cooperativa, Ezequiel Scopel.
Ele acrescenta: por meio da
Transportadora Transcocamar, centenas de caminhões
são contratados para garantir que a safra seja levada ao
seu destino final: o parque
industrial da cooperativa em
Maringá. O volume vem
crescendo a cada ano e, de

acordo com Scopel, no pico
das safras não há menos
que 1 mil carregamentos por
dia.

RAPIDEZ - O coordenador
comenta que como os produtores adquiriram máquinas
mais modernas nos últimos
anos, o processo de colheita
se acelerou, o que exigiu da
cooperativa, por sua vez, investimentos também em
suas estruturas, para acompanhar a rapidez do fluxo de
entrega e manter a qualidade do atendimento. Além
do grande volume de caminhões contratado, a Cocamar
tem aprimorado os sistemas
de recepção, secagem, armazenagem e outros.
No parque industrial em
Maringá, há um pátio de
triagem com capacidade pa-

ra 250 caminhões, entre veículos de terceiros, de cooperados e clientes. “Dispomos
de uma equipe de operação
que faz a triagem de todos”,
comenta Scopel, citando que
o local é estruturado com
uma “casa dos motoristas”,
onde os condutores são servidos de restaurante, área
de descanso para acompanhantes, e banheiros. Há, também,

Capacidade do
pátio de triagem
da Cocamar, em
Maringá, é de
250 caminhões;
no detalhe,
Ezequiel Scopel:
“agilidade é
fundamental”
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um sistema automatizado de
identificação (via Portal
Web) que registra o horário
de chegada, bem como o
fluxo interno e saída, o que
possibilita uma visão do status de cada caminhão.
As unidades armazenadoras da Cocamar que demandam as maiores movimentações estão localizadas em
Maringá, Cianorte, Cambé,
Apucarana, Ibiporã e Assaí.
Como os armazéns não suportariam abrigar todo o volume colhido pelos produtores durante uma safra,

pois geralmente há produção de colheitas anteriores
ainda guardadas, se faz necessária uma sinergia entre
vários departamentos, para
que o produto seja vendido
e transportado aos clientes
durante a safra, tanto pelo
modal rodoviário quanto
ferroviário. A capacidade estática de armazenamento da
Cocamar é de 1,1 milhão de
toneladas.
Nos tombadores, carretas
são descarregadas em
poucos minutos

Transcocamar cuida de tudo

Atualmente a Transcocamar conta com cerca de 2
mil caminhões de terceiros,
cadastrados, além dos 40
que integram a sua frota.
Estes veículos são utilizados para atender as demandas das safras e também do
varejo, da produção de fios
e de todos os itens que fazem parte da linha de comercialização da cooperativa. “Somente para atender
a safra são contratados entre 700 e 800 caminhões
por dia. Mantemos uma programação diária, recebida
da área de Logística da Co-

camar e, por meio dela, fazemos a captação necessária de caminhões”, comenta
o gerente de Negócios e
Transporte da Transcocamar, Sandro Campanarutti.

NÚMEROS - Segundo ele,
na safra do milho a necessidade por veículos é ainda
maior, pois o transporte se
restringe das 8 às 22 horas.
Já na colheita da soja, como
o processo é feito durante
as 24 horas, a quantidade
demandada por caminhões
é menor, pois muitos vão e
voltam. “Somente de grãos,

em períodos de picos de colheita, são movimentadas
cerca de 20 mil toneladas
por dia”, comenta Campanarutti.
Ao todo, a empresa conta
com 110 colaboradores, dos
quais 40% motoristas. Os
demais estão focados na
área administrativa e em
operações diversas. “A
transportadora tem como
principal estratégia oferecer
suporte para o crescimento
da Cocamar, que planeja dobrar de tamanho até 2020”,
completa o gerente.

Ao lado, o gerente de
Negócios e Transporte,
Sandro Campanarutti e,
embaixo, movimentação
de caminhões no
Parque Industrial

20

mil toneladassão
movimentadas
por dia

1,1

milhão de t
é a capacidade
estática de
armazenagem
da cooperativa

Os Schipfer prosperaram
trabalhando com inovação
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Na época do trabalho braçal,
eles surpreenderam ao prestar
serviços com uma trilhadeira e,
mais tarde, seu Jorge foi ainda
mais longe, ao idealizar uma
plantadeira de grãos.
Por Cleber França

O

Jornal Cocamar foi
conhecer a história
do cooperado Jorge
Schipfer, 83 anos,
produtor da região do Guaiapó, em Maringá. Do centro da
cidade até o sítio da família
são apenas 15 minutos. Logo
na entrada, há duas fileiras
de eucalipto bem postadas e,
descendo pelo carreador, se
chega à sede, onde há algumas represas: é ali, no conhecido “Pesqueiro do Alemão”.

O sítio guarda equipamentos agrícolas antigos, alguns
um tanto diferentes do que se
vê por aí. Seu Jorge “Alemão”,
como muitos o chamam, não
é um produtor comum. Ao re-

ceber a reportagem, ele convida a adentrar em sua casa,
onde se observa, sobre a mesa, alguns álbuns de fotografias, especialmente separados
para a ocasião. São fotos de
muitas décadas atrás. Em
uma delas, se vê o produtor e
o irmão João ao lado de um
dos primeiros caminhões da
família, um Ford 1941. Em
outra, eles fazem pose perto
de um Studebaker, da mesma
época.

MARINGÁ - Seu Jorge, que é
nascido em Cambará, chegou
a Maringá, com seus familiares – o pai João, a mãe Eva e
outros sete irmãos -, em
agosto de 1946. Antes disso,

viveram durante um período
em Rolândia. “Meu pai veio
trabalhar em uma serraria
na Fazenda dos Padres, hoje
na região da Cidade Alta”,
lembra. Um ano depois, os
Schipter se mudaram para o
Guaiapó, onde o pai havia
comprado um lote da Companhia Melhoramentos Norte
do Paraná para cultivar 3 mil
pés de café.
Ao paralelo ao trabalho nos
cafezais, Jorge e João decidi-

ram adquirir, em 1956, uma
trilhadeira usada para debulhar grãos. “Fomos até Santa
Catarina para comprar uma”,
relata o produtor. Na ocasião,
segundo ele, havia vários modelos, mas a preferência foi
por uma de motorização
maior, para render mais o ser-

viço. A ideia dos irmãos era
prestar serviços para terceiros:
“Viajamos para todo lado para
bater milho, feijão, arroz e
soja”, diz, mencionando que
em 1963 foram debulhadas
nada menos que 27 mil sacas,
“uma quantidade
absurda”.

Viajamos para todo lado
para bater milho,
feijão, arroz e soja”
JORGE SCHIPFER, referindo-se à aquisição de
uma trilhadeira, com a qual eles passaram a
prestar serviços, ainda em 1956, lembrando
que as pessoas ficavam admiradas com a
agilidade oferecida pelo equipamento
Seu Jorge “Alemão”, ao lado da primeira
trilhadeira de Maringá, que é mantida
em boa conservação; no alto, familiares
com um Studebaker
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Sem nunca ter visto uma plantadeira, o produtor idealizou a sua, ainda nos anos 1970, que manteve em atividade até pouco
tempo. Apaixonado por fotografias, ele registrou a passagem de uma boiada em plena Rua São João, em Maringá,
na foto de baixo, outro antigo flagrante da cidade: desta vez, da Avenida São Paulo

Muitos nunca tinham
visto uma trilhadeira

Segundo seu Jorge “Alemão”, por muitas vezes, ao prestar serviço com a trilhadeira, as empreitadas podiam demorar duas semanas ou até mais. “A gente dormia onde
dava: barracões, tulhas, paióis e garagens”, recorda-se.

Certa vez eles foram trabalhar em Peabiru e, ao completar o segundo dia, o dono da lavoura ainda não havia
arrumado um local para os dois irmãos tomarem banho.
Mesmo em época de muito frio, o único jeito foi lavaremse em um rio no fundo da propriedade. Apesar da baixa
temperatura, a água era boa, “saía até fumaça”, cita o pioneiro.
Se por um lado havia muitas dificuldades, por outro os
dois eram vistos como inovadores. Em geral, as pessoas
ficavam impressionadas com o trabalho realizado na trilhadeira, algo que a maioria nunca tinha visto. “A gente
fazia, com aquela máquina, o serviço de muitos trabalhadores, às vezes adentrando a madrugada”, acrescenta.

Do trator para a plantadeira...
Já cansados de tanto viajar com a trilhadeira, seu
Jorge e o irmão passaram,
certa vez, em 1971, pela região de Campo Mourão,
onde observaram um movimento de faróis na roça:
eram tratores trabalhando
até tarde da noite. Aquilo
despertou o interesse dos jovens desbravadores e não
demorou muito para Jorge
se encorajar e comprar também o seu trator. Com ele, a
prestação de serviço agora
seria outra, mais sofisticada.
Só que ele acabou indo

muito além: sem nunca ter
visto uma plantadeira de
soja, isso na década de 1970,
desenvolveu a sua, com
duas linhas. “Idealizei o projeto e o encomendei a um
amigo, dono de uma oficina,
que montou. Plantei feijão e
milho com ela até esses
dias”, afirma.

De acordo com o produtor,
“daí em diante as coisas só
foram melhorando. Hoje,
com tanta tecnologia, as coisas estão bem mais fáceis”,
resume.

Nada caiu do céu

Em nenhum momento, o cooperado de 83 anos se
queixa de ter trabalhado tanto na vida. As mãos calejadas e a força de vontade o fizeram um vencedor.
As máquinas o ajudaram a prosperar, mas, com espírito empreendedor, ele não esperou que os frutos
caíssem do céu.
Seu Jorge “Alemão” vive da agricultura até os dias
atuais. É casado com dona Vilma, com quem teve dois
filhos: Frank Jorge e Evaly. Ambos ajudam o pai na
agricultura e na manutenção do “Pesqueiro do Alemão”. Extrovertido, diariamente ele ajuda a atender
os clientes que visitam a propriedade.

1946

foi o ano da
chegada da
família a Maringá
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Maringá promove a 1ª FEIMODIC
Entre os dias 17 e 21 de
agosto, Maringá sedia a 1º
Feira de Imóveis, Móveis,
Decoração e Construção
Civil (FEIMODIC), um evento com foco na exposição de
produtos e geração de negócios de empresas que são referência no mercado. A
mostra acontecerá no Shopping Catuaí, no espaço de
eventos (antigo BIG), de
quarta a sábado das 10 às
22 horas e, no domingo, das
10 às 20 horas.

Ao todo, 46 empresas vão
expor lançamentos e as principais ideias. Nove emissoras
de rádio, três de televisão,
duas revistas e três jornais
também confirmaram presença, dentre eles o Jornal de
Serviço Cocamar. “O mercado
imobiliário, moveleiro, de decoração e construção se completam. Acreditamos que e a
FEIMODIC irá aquecer o setor com negócios e a realização de parcerias”, destaca o
organizador Rafael Vieira .

essa matriz, como calagem,
gessagem e outras.

tor perde dinheiro. Por isso,
o investimento em uma boa
análise de solo é a garantia
de começar bem.

A importância da análise de solo
O solo é uma matriz complexa, e de uma variabilidade de classes enorme em
nosso vasto território nacional, cada qual com sua particularidade quanto ao potencial de exploração. Conhecer o solo em que se deseja
trabalhar trabalhar é uma
premissa e, para tal, a análise é essencial. De posse de
uma análise de solo de qualidade, decisões mais assertivas podem ser tomadas
com o intuito de aprimorar

VEÍCULOS

Se o produtor fizer a aplicação às cegas, como é muito
comum acontecer, duas coisas podem ocorrer: caso ele
aplique os insumos em quantidades insuficientes: a cultura não atingirá a produtividade ideal; caso utilize
quantidades maiores de
adubo e calcário, estará desperdiçando os insumos. Em
ambas, as situações o produ-

O laboratório Acqua Sollus,
com sede em Campo Mourão
(PR), realiza análises ambientais e agronômicas desde 2006, contando com um
time de agrônomos, biólogos,
químicos, entre outros, para
realizar análises confiáveis a
seus clientes, possuindo o
selo de proficiência.

Segundo Vieira, esse é o
marco inicial de um grande
evento que envolve vários
segmentos com objetivos
em comum, sendo o ambiente ideal para buscar
inspiração para o seu negócio. “O público será orientado na busca de informações e conhecimento de
empresas para a realização
de uma compra, aproximando-os mais do que
qualquer outro canal”, complementa Vieira.

A

o apresentar a linha
2016/2017
dos seus veículos, a Iveco
prioriza a produtividade, recebendo novas versões e evoluções de desempenho e consumo e melhorando o custo/benefício para o consumidor.
LEVES - Um dos destaques é
a família Daily, com a versão
40S14, que estreia com a mis

são de atender os clientes
em regiões fora das zonas de
restrição e, até mesmo, em cidades que restringem a circulação de veículos acima de
quatro toneladas. O modelo
conta com o motor de três litros da FPT Industrial, com

força que a linha Daily
dispõe para o trabalho.

146cv de potência, que alia
economia e desempenho. O
propulsor soma-se ao já conhecido conforto, que proporciona ao motorista, versatilidade para atender diversas
demandas do segmento, e à

é o número
de expositores
confirmados

Produtor precisa começar bem para explorar
todo o potencial produtivo da lavoura

Caminhões mais eficientes e econômicos
Novas versões nas linhas Daily,
Tector, Stralis e Hi-Way, que
compõem a linha 2017 da Iveco,
são as novidades do mercado

46

Testado e aprovado
nas ruas do país, o Daily
é o modelo mais premiado da categoria pela
imprensa especializada.
O prêmio mais recente
foi o de Veículo Mais
Lembrado entre frotistas
e autônomos na categoria
Melhor Veículo Leve Comercial. O veículo mantém seu status de grande estrela do
segmento no Brasil.

PESADOS - Nesse segmento,
alguns dos destaques são o
Stralis 440 e Hi-Way 440 e
480. Essas versões evoluíram

a partir de pesquisas realizadas com os clientes. Com o
apoio da FPT Industrial, a
Iveco desenvolveu um pacote
de modificações técnicas que
aumentou o torque e a economia de combustível dos modelos. Essas mudanças contemplam a nova turbina, o novo
coletor de escape, o novo volante do motor e o aumento da
eficiência do sistema de arrefecimento, além de uma nova
calibração geral de motor e
caixa.
SERVIÇO – Nas regiões de
Maringá, Londrina e Umuarama a Iveco está representada pela Ellenco. Acesse:
www.ellencoiveco.com.br.
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Com o dólar caro, aumentam
as viagens pelo Brasil

TURISMO

País tem grande potencial a
explorar e as opções são muitas

C

om a disparada do
dólar nos últimos
anos, o turismo nacional ganhou fôlego e
cresceu o interesse por viagens em solo brasileiro.

Há uma demanda de 70%
por destinos locais e 30% para o exterior na temporada
2016, informa a Associação
Brasileira das Agências de
Viagens de São Paulo.

Segundo a associação, entre
os principais destinos estão as
cidades do Nordeste - Fortaleza, Maceió e Recife, por
exemplo –, Florianópolis e o litoral paulista.

A capital cearense, Fortaleza,
é um dos destinos preferidos

INTENÇÃO DE VIAGEM - Segundo Boletim de Intenção de
Viagem do Ministério do Turismo publicado no início do
ano, o desejo de visitar destinos domésticos foi expressivo
e se mantém neste segundo semestre. Entre os entrevistados,
86,4% afirmaram ter preferência por destinos nacionais.
Na CVC, a demanda de pacotes para viagens nacionais
havia passado, no início do
ano, de 60% para 65%. De
acordo com a companhia, a
alta temporada já é muito
forte no âmbito nacional, pois
o brasileiro prefere calor.

Em outras empresas do
setor, 70% das reservas de
hotéis são para destinos domésticos. Fortaleza é uma das
cidades com mais buscas. A
desvalorização do real também atraiu mais turistas la-

tino-americanos para o País,
sobretudo os argentinos, que
têm procurado como destino o
Rio de Janeiro, Florianópolis,
Salvador, Búzios e Natal.
Como o potencial turístico do

Brasil é grande, o brasileiro
não está deixando de viajar,
mas aproveitando oportunidades que cabem no bolso dele, e
as opções são muitas, completa
a Associação Brasileira das
Viagens de São Paulo.
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Conheça a “Terra das
Cachoeiras Gigantes”

TURISMO

Muita natureza e paisagens de tirar
o fôlego, sem esquecer da cultura e
da gastronomia ucraniana: estamos
falando de Prudentópolis, que fica
na região de Guarapuava

P

ara quem gosta de
aventura, natureza,
estrada de chão e
paisagens de tirar o
fôlego, um dos melhores destinos do Paraná é Prudentópolis! Essa cidade que fica
próximo a Guarapuava e a
cerca de 200 quilômetros de
Curitiba, é também conhecida como a “Terra das Cachoeiras Gigantes”.
É possível rodar quase 150
quilômetros só caçando cachoeiras durante um final de
semana e, acredite: não ver
nem a metade. A recomendação, portanto, é reservar
pelo menos 2 dias inteiros
para rodar e caçar cachoeiras. Você não vai se arrepender.

Se der sorte de ir em época
de chuvas, os Saltos ficam
ainda mais bonitos, embora
não se possa dizer o mesmo
das estradas.

NA ENTRADA - Logo antes
da entrada da cidade, se encontrará placas na rodovia
indicando a entrada para o
Salto Manduri e o Salto Barão do Rio Branco.

Com 196 metros
de uma beleza
indescritível, o Salto
de São Francisco é
uma das maiores
quedas do Sul
do Brasil

O Manduri tem 34 metros
de altura e fica dentro do Recanto Rickli. Não é possível
se aproximar muito dele,
pois grades de segurança o

protegem. Mesmo não podendo se banhar no Salto
Manduri, ainda assim é um
aperitivo para os olhos, e as
expectativas vão crescendo
ainda mais.

Com seus 64 metros de altura e um grande volume de
água, o Salto Barão do Rio
Branco é utilizado para geração de energia elétrica. Para
chegar até a base da queda,
é necessário descer 478 degraus. A queda é bonita,

principalmente pela grande
volume de água e quando o
sol aparece, forma-se um
arco-íris. A única dificuldade
é retornar, subindo a escadaria.

SÃO FRANCISCO - Saindo
dali e continuando pela estrada, o viajante passa pelo
Portal da Cidade e vira à direita, logo a frente, depois da
passarela. A próxima parada é a cachoeira
mais bonita e
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Francisco!

distante da cidade: o Salto São

Com 196 metros, é a maior
queda do Sul do país e uma
das maiores do Brasil, daquelas que deixam qualquer
um de boca aberta. De uma
beleza indescritível, o Salto
São Francisco é emoldurado
pela vegetação e a névoa
que se forma. Infelizmente
não é possível descer até a
sua base, mas só aquela
imagem de cima já um presente.
Já os Saltos Mlot e São Sebastião ficam dentro do Recanto da família Kapuscinski. Além destas duas
principais, é possível visitar

também uma pequena queda, embelezada ainda mais
pela gruta natural formada
ao seu lado.

CULTURA UCRANIANA Enfim, nem é preciso gastar
muitas palavras: visite
todas que puder. E, estando
em Prudentópolis, que é
também conhecida como a
maior produtora paranaense de feijão, não deixe de
conhecer um pouco da cultura ucraniana, muito presente na vida da cidade.
Nesse quesito, se torna indispensável, também, uma
visita à Igreja de São Josafat e, claro, experimentar o
pirogue, um prato típico,
disseminado pelos imigrantes.

A Igreja de São João Josafat, em Prudentópolis:
uma das referências da cultura ucraniana no Paraná

No Litoral do Paraná, não deixe de ir a Morretes

Morretes é uma das mais
charmosas cidadezinhas do
litoral do Paraná, localizada a
aproximadamente 80 quilômetros de Curitiba, fazendo
com que a cidade seja um
local muito visitado por curitibanos e pessoas de outras
regiões, nos finais de semana
e feriados. A cidade é cortada
pelo Rio Nhundiaquara e é
cercada pela Mata Atlântica.
Durante os finais de semana,
os restaurantes ficam lotados
e muita gente opta por fazer
o passeio de trem pela Serra
do Mar paranaense, indo de

Curitiba até Morretes ou Paranaguá (o que só é possível
aos domingos).

Com uma maravilhosa
vista para a Serra do Mar, a
Estação de Trem de Morretes
costuma ser o ponto de partida dos visitantes para conhecer a história, os mistérios,
e as belezas naturais e os sabores da cidade.

BARREADO - Os restaurantes
mais antigos de Morretes
foram construídos nas margens do Rio Nhundiaquara,

que corta a cidade e a deixa
com aparência de tranquilidade. Em grande parte dos
restaurantes da região, o visitante poderá experimentar
o Barreado, prato típico do litoral do Paraná, que consiste
em carne cozida por aproximadamente doze horas em
uma panela de barro fechada
e servido com farinha de
mandioca, banana e arroz.
CACHAÇA - O Litoral do Paraná também é famoso pela
produção de premiadas cachaças artesanais. A tradição

começou em 1870, quando as
famílias Scucato, Malucelli,
Zilli e Gnata vieram da Itália
e se instalaram em Morretes.

Atualmente, a cachaça produzida ali é considerada uma
das melhores do Brasil e algumas são exportadas.

Acima, a Litorina,
trem que atravessa
a Serra do Mar e,
ao lado, cena de
Morretes, cidadezinha
charmosa e de muitos
atributos
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Porto Seguro, um destino completo

Porto Seguro é um destino
completo quanto às opções.
Desde o dia até a noite, o que
não faltam são lugares para
conhecer. As belezas naturais são imensas e você não
irá se arrepender se desbravar o município a fundo.

A principal atração para
quem visita Porto Seguro é a
praia, bem como suas barracas de ótima estrutura. Além
disso, são oferecidos muitos
passeios pelos lugares que
cercam a cidade. Arraial
d`Ajuda, distrito vizinho, é
um grande exemplo.
SORRIA - Se é a primeira
vez que o visitante está indo
à Porto Seguro, só mesmo
depois de chegar lá é que
conseguirá entender o porque da popular frase de
boas-vindas: “Sorria, você
está na Bahia”. Literalmente,

motivos para sorrir é o que
não faltam. Em qualquer um
dos diversos roteiros para
Porto Seguro, é possível encontrar desde um turbilhão
de atividades animadas, como praias desertas para
quem procura por sossego e
muita sombra e água fresca.

O primeiro núcleo habitacional do Brasil fica em
Porto Seguro e se concentra
na área também denominada Centro Histórico. Instalado no topo de uma falésia
debruçada sobre a orla, o espaço abriga imponentes prédios, com destaque para o
Marco do Descobrimento. Taperapuã, a mais procurada
praia de Porto Seguro é o
destino perfeito para quem
quer curtir a agitação da cidade à luz do dia. Enormes
barracas disputam a atenção
dos turistas.

SOSSEGO - Já para quem
quer descansar o corpo e a
mente, as praias da Coroa
Vermelha e Mutá são as
mais indicadas pela tran-

quilidade que as caracteriza. Mutá, a dez quilômetros do Centro, tem piscinas naturais na maré
baixa, perfeitas para banho

ou mergulho com peixinhos coloridos. Já Coroa
Vermelha fica em Cabrália,
a apenas 14 quilômetros de
distância.

Um grande brasileiro
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ENTREVISTA

Um dos fundadores da Embrapa, o ex-ministro da Agricultura, Alysson Paolinelli,
que acaba de fazer 80 anos, implantou os alicerces que possibilitaram ao Brasil deixar
de ser importador de alimentos para se transformar na potência agrícola da atualidade

U

m grande brasileiro completou 80
anos no dia 10 de
julho: o ex-ministro
da Agricultura, Alysson Paolinelli, considerado o melhor
que o Brasil já teve em toda
a história, um dos fundadores da Embrapa e pai da
nova agricultura brasileira.
Mineiro, ele teria sido para o
campo o mesmo que seu conterrâneo Juscelino representou para a indústria.
Para quem é do setor, Paolinelli dispensa apresentação.

Sua lista de serviços prestados é imensa, começando
pela década de 1970, quando
o agrônomo formado na Escola Superior de Agricultura
de Lavras (Esal) liderou a implantação do que hoje é a
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), a mais respeitada instituição pública do setor. Paolinelli foi ministro da Agricultura (1974 a 1979), deputado
constituinte e diretor de diversas instituições. Recebeu,
em 2006, o World Food Prize, o Nobel da Alimentação,

criado pelo pai da Revolução
Verde, o americano Normam
Borlaug. Hoje, além de produtor rural em seu Estado,
Paolinelli é o presidente de
honra da Associação Brasileira dos Produtores de
Milho (Abramilho), emprestando a voz ao setor que produz o grão mais cultivado do
mundo. E, de uma década
para cá, esse visionário se
consolidou, também, como
um dos principais apoiadores do sistema de Integração
Lavoura-Pecuária-Floresta
(ILPF) no Brasil.

O agronegócio brasileiro recebeu um forte impulso quando o Sr. foi ministro, mas ao longo das décadas, as políticas públicas voltadas ao
setor se perderam?

ALYSSON PAOLINELLI – O Brasil não tem mais políticas públicas
para o agronegócio. Nas décadas de 1960 e 1970, o Brasil foi o país
que melhor fez política pública. E não estou puxando a brasa para
minha sardinha. Recebíamos missões de todo o mundo para
aprender com o exemplo brasileiro. Hoje, acabou tudo. Por que
não financiar mais adequadamente os médios e pequenos, em detrimento dos grandes, que poderiam estar crescendo em produtividade, com assistência técnica e crédito orientado? Meia dúzia de
produtores têm acesso ao crédito rural. Temos um seguro rural que
consiste em jogar dinheiro pela janela. Não houve nenhum efeito
sobre o produtor. A política de preço mínimo não funciona, porque
não há dinheiro suficiente.
O crédito rural não tem ajudado?

PAOLINELLI – Nos últimos anos, faltou seriedade e competência na administração do dinheiro. O crédito rural tem de
ser oportuno, suficiente e adequado, mas isso não acontece.
RURAL – Falando agora sobre milho, setor que o
Sr. representa atualmente como presidente de honra
da Abramilho, o Brasil exportou muito
em 2015...

Paolinelli, que comandou o Ministério
da Agricultura de 1974 a 1979,
é considerado o melhor titular da
pasta em toda a história

Por que não financiar mais
adequadamente os médios e
pequenos, em detrimento dos
grandes, que poderiam estar
crescendo em produtividade?”
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PAOLINELLI – Sim. No entanto, mais do que exportar o grão,
meu sonho é exportar um milho cuja espiga tenha uma crista,
duas asas, duas coxas e um peito bem bonito. Ou, então, que
tenha um focinho, duas orelhas e quatro belos pernis. É assim
que o Brasil precisa exportar milho: de preferência, embalado
e temperado.

RURAL – Por que os mercados ainda fazem tanta restrição
ao produtos transgênicos, como é o caso do milho?

PAOLINELLI – Na Europa, por exemplo, Organizações Não
Governamentais (ONGs) são muito fortes politicamente, trabalhando e realizando campanhas contra os transgênicos.
Mas não há razão científica que justifique essa posição. As
campanhas são puramente ideológicas. Por isso, criamos uma
agência chamada Maizall, formada por associações que representam os produtores de Brasil, Estados Unidos e Argentina, para divulgar o cereal. Esses três países produzem a
metade do milho mundial e detêm cerca de 70% do mercado
exportador. No Brasil, mais de 95% do milho é geneticamente
modificado. Há quanto tempo estamos alimentando milhões
de aves, suínos e bovinos com esse cereal? Nossos filhos e
netos se alimentam desse milho e nunca tivemos um caso sequer que levantasse suspeita sobre a qualidade do produto.

RURAL – Na época em que o Sr. foi ministro, o Brasil ainda
dependia da importação de alimentos. Como foi essa virada?

PAOLINELLI – Até a década de 1970 o País importava 30%
do alimento que consumia. Era uma vergonha. Mas depois
passamos a confiar no profissional brasileiro, na pesquisa, nos
técnicos e a dar condições para que ele trabalhasse. Foi criada
a Embrapa e nós descobrimos a chamada agricultura tropical.
Essa agricultura está mostrando que é muito melhor que a
milenar agricultura de clima temperado. E o mundo está vendo
que ela é uma opção bem mais sustentável. A agricultura tropical é capaz de produzir sem degradar, com resultados muito
mais favoráveis. O mundo teve que confiar no Brasil.
RURAL – Mas e os entraves logísticos?

Amigo pessoal de
Paolinelli, o presidente
do Conselho de
Administração da
Cocamar, Luiz Lourenço,
foi a Minas, em
companhia de outras
lideranças do setor,
para cumprimentar
o ex-ministro quando
da comemoração
de seus 80 anos

PAOLINELLI – A logística é um problema. É onde o produtor
brasileiro perde hoje, já que em custo de produção o País é
melhor que os demais. Mas o esforço para estimular o escoamento pelos portos do Norte tem sido muito bom. Aliás, os portos são ótimos. Agora, é preciso avançar com as rodovias,
porque ainda há muita dependência desse modal de transporte.
Na produção, o Matopiba [região formada por Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia] será o grande cinturão do milho tropical,
no mundo. Mas é preciso meios para escoar essa produção.

RURAL – Diz-se que “quanto melhor para o produtor de
milho, pior para criadores e aves e suínos”. Como equacionar
isso?

PAOLINELLI – Concordo que, para esses produtores de proteína animal, o momento não é bom. Mas para resolver, o
único jeito é preciso produzir mais milho. A Abramilho encomendou um estudo sobre o desenvolvimento da produção,
realizado pela Embrapa, em colaboração com a Fundação
Dom Cabral e com a participação de produtores. Para atender
os mercados interno e externo, precisaríamos aumentar 2,5
vezes a produção nos próximos três anos, o que é impossível.
E mais a longo prazo, qual o desafio?

PAOLINELLI – O Brasil está sendo visto pelo mundo como
um país capaz de produzir 40% da demanda futura do cereal.
O cálculo é de 380 milhões de toneladas. Portanto, o Brasil
teria de produzir 120 milhões de toneladas a mais, até 2050.
O Brasil tem que se preparar para ocupar esse espaço.

E sobre a ILPF, da qual o Sr. é também padrinho, o que tem
a dizer?

PAOLINELLI – A ILPF é a redenção da agricultura brasileira,
que vem para completar o desbravamento do cerrado e com
potencial para transformar essa imensidão de pastos degradados, no Brasil, em áreas de excelência. A ILPF é uma das
maiores revoluções da agricultura brasileira em todos os tempos e o desafio que temos, de criar novos excedentes para alimentar o mundo, depende diretamente dela.

Até a
década de
1970 o País
importava
30% do
alimento que
consumia.
Era uma
vergonha”
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O diretor-executivo
da Sicredi União
PR/SP, Rogério
Machado durante
sua apresentação

Plano Safra é tema
de encontro entre
cooperativas e sindicatos
O Plano Safra 2016/17 já
está em vigor e com ele as
novas normas para o financiamento da produção no
País. A Frente Parlamentar
da Agropecuária (FPA) informou, no dia 1º de julho, por
meio do Diário Oficial da
União (DOU), oito portarias,
de números 291 a 298, que
normatizam as regras para

a liberação dos financiamentos de custeios, investimentos e comercialização da
safra 2016/17, aprovadas
pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). Com as atuais
medidas, as instituições financeiras já podem financiar as atividades da nova
safra. Para este novo ciclo
agrícola, o Ministério da

Alfredo Miguel Neto, diretor de Assuntos Corporativos da John Deere para a
América Latina recebeu a
premiação e ressaltou que
inovação é um dos valores
fundamentais da empresa somada à integridade, qualidade e comprometimento
– valores ditados pelo próprio John Deere na fundação da empresa, há 179
anos.

“A John Deere tem um
histórico de inovação ao
longo do tempo, misturando-se com o próprio desenvolvimento da agricultura
e, mais recentemente, nos
demais segmentos em que
atua, como construção e
florestal. É uma honra receber este reconhecimento
em ‘Máquinas e Equipamentos’, categoria que tradicionalmente apresenta

Agricultura está disponibilizando aos agricultores cerca
de R$ 202,8 bilhões.

No dia 16 de julho, a Sicredi União PR/SP, expôs
em Maringá, na Associação
Cocamar, as novas mudanças do Plano Safra aos representantes, do norte e noroeste do Paraná, de várias

John Deere é a mais inovadora
em máquinas e equipamentos
A John Deere foi eleita a
empresa mais inovadora do
País na categoria “Veículos
e Peças” no prêmio Valor Inovação Brasil 2016, promovido pelo jornal Valor
Econômico e entregue dia
18 de julho, em cerimônia
em São Paulo (SP). A companhia também conquistou
o 21º lugar na lista das 100
empresas mais inovadoras
do País.

fronteiras tecnológicas para o público, além da posição de destaque no ranking geral”, disse.

1837

éo
ano de
fundação da
companhia

instituições. Entre elas, a cooperativa Unicampo e Sindicatos de Produtores Rurais
de Maringá, Londrina, São
Tomé, Japurá, Porecatu, Indianópolis, Jussara, Colorado, Mandaguaçu, Bela Vista
do Paraíso, Sertanópolis,
Tamboara, Astorga, Tuneiras do Oeste, Sabáudia, entre outros.

21º

lugar é a
posição da
empresa no
ranking
das mais
inovadoras
do País
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Esporte, um importante aliado

EDUCAÇÃO

Muito pode ser aprendido
pelas crianças, com as
práticas esportivas, nas
escolas. Por Elisa Shiozaki*

O

amor é a metodologia maior que deveembasar todas as
demais utilizadas
em uma instituição de ensino. É por meio desse sentimento que os aprendizados
são construídos. Por causa
disso, é de extrema importância a integração entre escola-família-aluno, o que ajuda a proporcionar não apenas um bom desenvolvimento da capacidade cognitiva
dos alunos, mas também a
formação de um cidadão
consciente e comprometido
com a sociedade.

qual se destaca a transmissão de valores como instrumento educacional.

APRENDIZADO - O Colégio
São Francisco Xavier acredita
que muito pode ser aprendido
pelas crianças e pelos jovens
DESENVOLVIMENTO SO- com as práticas esportivas,
CIAL - Sabendo da grande como a adoção de um estilo
importância do esporte na de vida mais saudável; a vavida das crianças e dos ado- lorização da cooperação, pois,
lescentes, o Colégio São para se alcançar um objeFrancisco Xavier, em Ma- tivo,é preciso a união de toda
ringá, investe e estimula prá- equipe em torno de um esticas esportivas como han- forço comum; o valor do resdebol, basquete, futsal, vôlei, peito e da amizade, tendo em
judô, xadrez e capoeira. Com vista a necessidade de recoequipes dessas modalidades, nhecer que todos podem errar
que disputam diversos cam- e faz-se imprescindível apoiar
peonatos como os jogos esco- os outros nos maus momenlares, o colégio visa trans- tos; o valor do empenho, pois
mitir não apenas a importân- o trabalho, o esforço e a dedicia do desenvolvimento físico cação são o caminho para se
e motor, mas principalmente obter o sucesso; e o valor da
o desenvolvimento social, no derrota, já que o esporte en-

O esporte na escola contribui, principalmente,
para o desenvolvimento social
sina as crianças e os adolescentes a compreenderem que
a vida se faz de sucessos e insucessos, mas é fundamental
aprender com os insucessos

que vão surgindo ao longo da
vida.
(*) Diretora do Colégio São
Francisco Xavier
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Viés positivo para a soja,
mas nem tanto para o milho
MERCADO

No plano internacional, enquanto
os estoques da oleaginosa se
encontram em níveis baixos, o
cenário para o cereal é considerado
confortável, diferente do que se
vê no mercado interno

E

m um ano (de julho
de 2015 a julho de
2016), o mercado de
commodities agrícolas sofreu uma grande mudança, principalmente em relação a produtos como soja e
milho. Especialistas lembram
que, em 2015, os preços estavam atrelados ao forte movimento do câmbio, sugerindo
renda elevada ao produtor
brasileiro, embora não houvesse muita perspectiva de
preço alto lá fora.
Atualmente, o câmbio está
calmo, sem grandes oscilações, mas o mercado internacional é que acabou roubando
a cena, no caso da soja, ao estabelecer patamares mais remuneradores que em 2015.
Ao mesmo tempo, o mercado
internacional do milho desacelera e entra em viés de
baixa.

PERDAS - A formação dos
preços no mercado internacional de soja leva em conta,
desta vez, como principais fatores, as perdas de produtivi-

dade na América do Sul, causadas por problemas climáticos, havendo, por outro lado,
uma firme demanda global,
com preços aquecidos durante o ano inteiro. “Além de
2015 e 2016 apresentarem
prêmios altos, 2017 projeta a
continuidade de demanda
firme e valores elevados em
Chicago”, afirmou o consultor
Flávio Roberto França Júnior,
que participou em Maringá,
no dia 21 de julho, de um
Fórum de Mercado promovido pelo Sistema Faep. Neste ano, a cotação do bushel da
oleaginosa em Chicago saiu
de US$9,00 para o nível de
US$ 11,80 e recuou para US$
10,50 (preço de 21/7).
Na opinião dele, as cotações
de soja devem ser manter firmes porque as perdas na
América do Sul, na safra
2015/16, foram de aproximadamente 10 milhões de toneladas. “Tem sido um ano
complicado, com muitas perdas”, disse Júnior. A produção
mundial caiu de 319,7 milhões de toneladas para 312,3

71%

da safra de soja
norte-americana apresentava
bom desenvolvimento no dia 20
de julho, o que, segundo especialistas,
diminui o risco de problemas climáticos,
uma vez que a safra deverá
estar definida em meados de agosto

milhões, acontecendo o mesmo com os estoques, que refluíram de 78 para 72 milhões de toneladas, com a
perspectiva de caírem ainda
mais, para 69 milhões no próximo ciclo (2016/17). Por outro
lado, o consumo global apresentou expansão de 5% em
2015 e de 4% em 2016.
SAFRA CHEIA - Nos Estados
Unidos, onde a perspectiva é
de uma safra de soja cheia,
favorecida pelo clima, os estoques são de 9,5 milhões de
toneladas, abaixo da expectativa do início da temporada,
de 13 milhões de toneladas. E,
mesmo se houver safra plena, segundo especialistas, a
tendência é de os estoques caírem de 9,5 para 7 milhões de
toneladas no próximo ciclo. “O
viés da soja é muito mais positivo que negativo”, salientou
Júnior.
Diante dessa situação, o
mercado torce para que não
aconteça nada de errado com
a safra de soja norte-americana, lembrando que a janela

vai ficando cada vez mais
curta para que as lavouras do
Meio-Oeste dos EUA sofram
com um possível problema
climático. No dia 20 de julho,
71% das lavouras apresentavam boas condições de desenvolvimento.
MILHO - Em relação ao cereal, enquanto o mercado da
soja apresenta solidez, o do
cereal caminha com viés de
baixa lá fora. Nos Estados
Unidos, a área cultivada aumentou 7% em comparação
com a do último ano e, até o
momento, as avaliações oficiais são positivas quanto a
colheita. No dia 20 de julho,
76% das lavouras apresentavam desenvolvimento satisfatório. Da mesma forma, os
estoques globais de milho são
considerados confortáveis.
No Brasil, entretanto, o quadro é diferente: a oferta, que
já havia sido enxugada com a
exportação de 30 milhões de
toneladas no ano passado, diminuiu ainda mais em razão
dos problemas climáticos en-

Patamares da soja,
em 2016, estão mais
remuneradores do
que no ano passado
e mesmo com o bom
andamento da safra
norte-americana,
mercado está
apreensivo devido
aos baixos
estoques globais

frentados pelas lavouras. A
safra brasileira, segundo a
Conab, caiu da previsão de 85
milhões de toneladas para 72
milhões e há quem aposte
que esse volume pode ser
ainda menor, entre 70 e até
69 milhões de toneladas.
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MERCADO

Com boa produtividade, remuneração
do sojicultor está garantida em 2016/17

Na safra 2015/16, em que a
média de produtividade ficou
em 103 sacas por alqueire
(afetada por problemas climáticos) e o preço médio da saca
em R$ 68,91, o faturamento
médio bruto do produtor foi de
R$ 7.098,00/alqueire, segundo números da Cocamar. Como o custo de produção não
passou de R$ 3.738,00/alqueire (o equivalente a 54 sacas), houve uma rentabilidade
média de R$ 3.360,00 por alqueire.

MAIOR - Mas a previsão
para a safra que começa a ser
semeada em setembro é de
uma remuneração ainda melhor, levando em conta a média de produtividade de 130
sacas por alqueire, cotadas ao
preço médio de R$ 74,25. De
acordo com a cooperativa, se

o agricultor obter essa produtividade e estiver no patamar
do preço mencionado, alcançará um faturamento de R$
9.653,00/alqueire, frente a
um custo de produção de R$
4.149,00/alqueire, correspondente a 56 sacas. O lucro será
de R$ 5.503,00/alqueire.

COMERCIALIZAÇÃO - No
Brasil, até meados de julho,
83% da safra atual já havia
sido comercializada, contra
76% nesse mesmo mês em
2015. O Estado mais adiantado em negócios é o Mato
Grosso do Sul, que já se desfez
de 90% da produção (ante
85% no ano passado), bem
acima da média paranaense,
de 70% em julho de 2016 e
60% há um ano. Na região da
Cocamar, o percentual de comercialização é ainda menor:

Escassez de milho
no mercado interno

No âmbito interno, como o
preço ainda se encontra acima da paridade internacional,
a exportação não avança. O
preço não cai devido a falta de
oferta, mas também não há
embarques. O País exportou 8
milhões de toneladas até
agora e não há, na visão do
especialista Flávio França Jú-

nior, como exportar mais em
razão do atual preço, que precisaria cair ao menos R$ 10 a
saca para voltar a ser competitivo. “Teremos um período
longo, pela frente, até entrar o
milho da nova temporada”,
completa Júnior.
Para o vice-presidente da

65% da safra haviam sido negociadas até meados do mês,
contra 62% em julho de 2015.

SOJA FUTURA - Quanto a
venda futura (safra 2016/17),
até meados de julho só 17% da
produção brasileira estavam
vendidos, contra 15% no mesmo período no ano passado. O
Mato Grosso já comercializou
Cocamar, José Cícero Aderaldo, “a escassez de milho
no mercado interno vai ser
severa no primeiro semestre
de 2017”. Falando sobre a
atual conjuntura do mercado
internacional de grãos, Aderaldo lembra que a China,
apesar da previsão de encolhimento de sua economia,
continua garantindo sustentação às cotações da soja e se
mantém como a principal
compradora da produção brasileira.

25% da soja futura – porcentual superior a de 2015, quando, nesta mesma época, 17%
estavam negociados. Até meados do mês, os produtores
paranaenses haviam efetivado apenas 10% da produção
2016/17, ante 15% em 2015 –
números praticamente idênticos aos da região da Cocamar.

Na safra passada,
mesmo com média
baixa, de 103
sacas/alqueire,
rentabilidade por
alqueire na região
da Cocamar foi de
R$ 3,3 mil (na
cotação média da
saca a R$ 68,91)

A escassez de milho vai
ser severa no primeiro
semestre de 2017”
JOSÉ CÍCERO ADERALDO,
vice-presidente da Cocamar
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Fator “Brexit” inquieta mercados

Segundo observadores, no mercado interno a situação não
mudou muito em relação ao passado recente: a economia continua destruída e a inflação elevada, com recessão ainda
aquecida e cerca de 12 milhões de desempregados. A mudança na questão política acalmou o mercado e o dólar apresenta viés de baixa, na faixa de R$ 3,20 a R$ 3,30.

O que está pegando mesmo, nesse cenário, de acordo com
especialistas, é o fator “Brexit” – o referendo recente que aprovou a saída do Reino Unido da União Europeia. Para muitos
dos entendidos, foi um grande tiro no pé. Eles explicam que
o mundo entrou em pânico com a decisão e ansioso para tentar entender como vai acontecer esse “divórcio”.
Essa situação encontra uma balança comercial brasileira
positiva em 2016, mas sem motivos para comemorar, uma
vez que os valores praticados são os menores desde 2009.

Milho caro deve reduzir
oferta de aves e suínos

Diante da disparada das cotações do milho no mercado doméstico, a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA)
cortou as estimativas para a produção brasileira de carne de
frango e de carne suína em 2016. Principal ingrediente da
ração de aves e suínos, o cereal ficou mais escasso neste ano
devido ao forte ritmo de exportação e à quebra da safra de
inverno.

NÚMEROS - De acordo com a ABPA, a produção de carne
de frango do País totalizará cerca de 13 milhões de toneladas
neste ano, 4,4% abaixo das 13,6 milhões de toneladas projetadas anteriormente pela entidade. Com isso, a produção pode
cair 1% em relação a 2015, quando somou 13,136 milhões de
toneladas.

A redução da produção de carne de frango deve ser mais
concentrada agora no segundo semestre. Até abril, os alojamentos de pintos de corte vinha crescendo, mas a persistente
alta do milho levou as indústrias a cortarem a produção, sobretudo a partir de junho.

EMBARQUES - Mesmo com a menor oferta no segundo semestre, as exportações de carnes de frango e suína devem
registrar forte alta em 2016. Conforme a ABPA, os embarques de frango deverão subir 8%, alcançando 4,6 milhões de
toneladas. A estimativa inicial era de um aumento de 3% a
5%. De acordo com o vice-presidente de mercados da ABPA,
Ricardo Santin, a demanda chinesa é a principal responsável
pelo crescimento.

Exportação de café recua
com seca e estoque baixo
Depois de as exportações brasileiras de
café no ano-safra 2015/16 (julho a junho)
terem recuado 3,2% em decorrência de problemas climáticos e dos baixos estoques no
País, a expectativa do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé) é de que
seja um ano de oferta justa do produto no
Brasil.
Mas essa disponibilidade deve ser suficiente para aten der a demanda por café
para exportação e o mercado doméstico, na
visão do presidente do Cecafé, Nelson Carvalhaes. “Vai ser um ano justo. Não haverá

falta, mas não vai ter excedente também”,
disse o dirigente, na divulgação dos resultados safra encerrada em junho. A demanda somada de exportação e mercado
doméstico é de cerca de 57 milhões de
sacas.
No ano-safra 2015/16, as vendas externas de café somaram 35,418 milhões de
sacas, queda de 3,2% em relação ao ciclo
anterior. Com a redução dos volumes e dos
preços na exportação, a receita teve forte
retração sobre o ciclo anterior, de 22%,
para US$ 5,357 bilhões.

Vai ser um ano justo.
Não haverá falta, mas não
vai ter excedente também”
Redução da produção de frangos fica mais
concentrada agora no segundo semestre

NELSON CARVALHAES, presidente do Conselho
dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé)

22%

é a previsão da
retração da
receita do setor
com exportação
em 2016
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FAMÍLIAS

NOVA ANDRADINA (MS) – O cooperado Jerson Nogueira e familiares recepcionaram dirigentes da Cocamar, que lhes entregaram um quadro

com a reportagem publicada no Jornal de Serviço Cocamar sobre a sua história. Estiveram na propriedade os superintendentes Alair Zago (Administrativo e Financeiro) e Arquimedes Alexandrino (Negócios, Grãos e Insumos) e também o gerente de Cooperativismo, Nilton César Martins

PRIMEIRO DE MAIO (PR) – A família Agostinetti também recebeu um quadro com a reportagem produzida pelo Jornal Cocamar, trazendo

a sua trajetória de pioneirismo no município, entregue pelo superintendente de Negócios, Grãos e Insumos, Arquimedes Alexandrino, o gerente de
Cooperativismo Nilton César Martins, e o gerente da unidade, Cristiano Luiz Bergamasco
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FAMÍLIAS

FLORAÍ (PR) –

O presidente-executivo Divanir Higino, o gerente da unidade Itamar Ansilieiro, e o gerente de Cooperativismo, Nilton César
Martins, todos da Cocamar, entregaram um quadro à família Priuli, destacada em reportagem sobre a sua história, no Jornal Cocamar

CIANORTE (PR) – A família Ruiz recebeu em sua propriedade a visita de dirigentes da Cocamar (Divanir Higino, presidente-executivo,
José Cícero Aderaldo, vice-presidente-executivo, Afonso Akioshi Shiozaki, integrante do Conselho de Administração, Claudinei Donizete Marcondes,
gerente da unidade, e Nilton César Martins, gerente de Cooperativismo), para a entrega do quadro com a reportagem publicada do Jornal Cocamar
sobre sua história
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Um tema sempre em alta
MANEJO DE SOLOS

Primeiro profissional com doutorado da Cocamar, especializado nessa área, Edner Betioli Júnior
ressalta que, nos últimos anos, produtores fizeram intervenções no solo sem recorrer a critérios
técnicos, o que levou a um retrocesso em conservação e, em alguns casos, até mesmo à estaca zero

O

engenheiro agrônomo Edner Betioli Júnior, 29
anos, responsável pela Unidade de Difusão de Tecnologias (UDT) da Cocamar em Floresta, região de
Maringá, acaba de completar seu doutorado em
Manejo de Solo, tornando-se o primeiro profissional com
esse título na cooperativa.
Depois de cursar agronomia na Universidade Estadual
de Maringá (UEM), ele fez ali, também, o seu doutorado:
“A UEM é muito respeitada na área de solos, é uma instituição de renome, tem bons professores, bons, laboratórios
e uma excelente equipe de profissionais”.
A REFERÊNCIA - O tema manejo de solo, segundo o agrônomo, está sempre em alta: “Antes do plantio direto, a região enfrentava sérios problemas de conservação. Com o
início do plantio direto e com ações do governo do Estado
na década de 1980, houve uma grande evolução no controle da erosão, mediante a construção de terraços e a prática da rotação de culturas, sob orientação da assistência
técnica.”
De acordo com Edner, em busca de um maior rendimento operacional, com máquinas cada vez maiores, muitos agricultores retiraram os terraços. Em alguns casos,
em 100% da propriedade. “Todo o trabalho investido na
construção dessas estruturas de contenção de água, que
possibilitavam a convivência com períodos de chuvas fortes, foi perdido. Voltamos à estaca zero em algumas situações”.
COMPACTAÇÃO - O agrônomo explica que, muitas vezes,
o produtor não se dá conta da compactação, por se tratar
de um problema de difícil visualização. “Dificilmente a
baixa produtividade de uma área é associada, pelo produtor, a um problema físico do solo”. No seu entender, na
maioria das vezes, a culpa acaba recaindo de forma equivocada sobre a cultivar ou sobre a fertilidade do solo.
HARMONIA - Em resumo, quem não tem um bom solo,
não consegue ser sustentável na sua produtividade e na
condução da lavoura ao longo do tempo: “Tudo começa no
solo, na fertilidade química e também na sua fertilidade
física. Se esses fatores não estiverem convivendo em harmonia, não vai haver sucesso”.
BRAQUIÁRIA - Por fim, Edner comenta que a braquiária
é uma opção que se encaixa em diversas situações, podendo ser inserida em um sistema, seja para a alimentação
do gado ou a formação de palhada. Na região, a Cocamar
incentiva o consórcio de milho de inverno com braquiária.
E completa: “Evitar a compactação não é uma tarefa fácil.
As janelas para colheita e semeadura no sistema soja se-

guido de milho 2ª safra são estreitas e nem sempre o solo
estará seco para tal. Nesse sentido a braquiária é uma
planta chave, com habilidade para promover a melhoria
da estrutura do solo e atenuar os efeitos da compactação”.

Edner: o produtor,
muitas vezes, não
se dá conta da
compactação

Tudo começa no solo, na fertilidade química
e também na sua fertilidade física.
Se esses fatores não estiverem convivendo
em harmonia, não vai haver sucesso”
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Milhares participam do
Dia de Cooperar em Maringá

COOPERATIVISMO

Evento que reuniu seis cooperativas e foi promovido no centro da cidade,
comemoração a passagem do Dia Internacional da Cooperação

D

ezenas de voluntários permaneceram
a postos das 8:30 às
14h na Praça Raposo
Tavares, centro da cidade, durante o Dia de Cooperar, comemorado 9 de julho em Maringá, onde foram montadas
tendas, um palco e desenvolvidas atividades. Nelas, cooperativas que atuam em ramos
diferentes – Cocamar (segmento agropecuário), Sicredi
e Sicoob (crédito), Unimed
(saúde), Uniodonto (serviços
odontológicos) e Unicampo
(agronomia) – apresentaram
projetos de responsabilidade
social e promoveram oficinas.
O Dia “C”, como é chamado,
aconteceu pela primeira vez
com esse formato na cidade e,
além das cooperativas, reuniu
também clubes de serviço e
instituições diversas.

FESTA - Aferir a pressão, submeter-se a exames de acuidade visual, levar as crianças
para colorir desenhos, assistir
a apresentações musicais e divertir-se com os palhaços do
grupo Unimed Alegria. O Dia
“C” foi, ao mesmo tempo, uma
festa para o público, e pessoas
como dona Ademilde, que
havia ido ao centro para fazer

compras, preferiu permanecer
por mais tempo ali. “Aproveitei para dar uma conferida na
saúde”, citou ela. Houve, também, a distribuição de tubos
de álcool gel, sementes, bexigas, cofrinhos, mudas de espécies nativas e também de

Além de sediar cooperativas
importantes em vários ramos,
pratica-se na cidade, como
em nenhum outro lugar,
a intercooperação”

LEONARDO BOESCHE, superintendente do Sistema Ocepar

citronela, que repele o mosquito da dengue. Além de es-

tande, o Sicoob levou seu ônibus, com apresentação de pro-

jetos, e a Cocamar um caminhão, onde distribuiu brindes.

Cidade “é diferenciada”
Ao participar da abertura do Dia de
Cooperar ao lado do prefeito Carlos Roberto Pupin e de dirigentes das cooperativas, o superintendente do Sistema Ocepar,
Leonardo Boesche, afirmou que “quando
se fala em cooperativismo, Maringá é
uma cidade diferenciada no país”. Além
de sediar cooperativas importantes em vários ramos, pratica-se na cidade, como em
nenhum outro lugar, a intercooperação,
um dos sete princípios do cooperativismo,
citando o próprio “Dia C”, em que elas se
uniram para organizá-lo. De acordo com
Boesche, uma realização como essa coloca
exercita outro princípio: o interesse pela
comunidade. “Temos aqui uma série de
ações muito interessantes nesse sentido”,
comentou, lembrando que celebrar ao coo-

perativismo, se faz referência a um setor
que responde por 60% da movimentação
econômica do Paraná, que faturou mais
de R$ 60 bilhões em 2015 e se prepara
para chegar aos 100 bilhões nos próximos
anos.
O Dia “C” é promovido desde 2009 em
várias regiões do Brasil. Os sete princípios
do cooperativismo são as linhas orientadoras por meio das quais as cooperativas
levam os seus valores à prática. São eles:
1º - adesão voluntária e livre; 2º - gestão
democrática pelos membros; 3º - participação econômica dos membros; 4º - autonomia e independência; 5º - educação, formação e informação; 6º - intercooperação
e, 7º - interessa pela comunidade.
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Piscinas ganham espaço nas propriedades

LAZER

O que antes era um luxo, hoje é
acessível, com opções de pagamento
negociáveis; elas embelezam e
valorizam o ambiente

Q

uem não gosta de curtir
um fim de semana de
tranquilidade, com familiares e amigos ao redor de
uma piscina? Antigamente, as
piscinas eram restritas a um
grupo mais privilegiado, por
possuírem um valor agregado
mais alto. No entanto, com a
adoção de novas tecnologias e
a utilização de produtos inovadores, as piscinas passaram a
ser cotadas a preços mais
acessíveis e há, no mercado,
uma grande variedade de opções, para todos os bolsos. Por
conta disso, elas vêm ganhando cada vez mais espaço,
seja nas residências urbanas
ou em propriedades rurais.
Há modelos de piscinas
equipadas com Spa e Hidro a
partir de R$ 17 mil, além de
outros mais simples que podem custar ainda menos.
Porém, segundo os entendidos, mais importante que os
preços são as facilidades nas

formas de pagamento disponibilizadas atualmente. “Com
um planejamento simples
pode-se comprar a piscina
com parcelas que cabem no
bolso, tornando-se um investimento que valoriza a propriedade”, afirma o proprietário da
Pipeline Piscinas Maringá,
Hugo Sigaki.

também estão em alta, justamente por conferirem ainda
mais beleza ao local

A grande vantagem das
propriedades rurais está em
não haver limitação de tamanho de piscina em virtude
da dimensão do terreno, o que
geralmente ocorre em áreas
urbanas. Com isso, as piscinas
de formatos maiores se desta-

cam na preferência de quem
quer construí-la no ambiente
rural.
MANUTENÇÃO - Um ponto
importante a ser lembrado é
a manutenção. Neste quesito,
as piscinas em fibra levam
grande vantagem a outros
tipos de materiais (como a alvenaria), pois a manutenção
e limpeza são mais simples

e práticas, não sendo necessária a contratação de profissionais para esta finalidade,
pois o próprio dono faz a manutenção. Outro fato a ser
destacado é que por possuírem superfície lisa, elas têm
um melhor aproveitamento
da temperatura, sendo de 2
a 3 graus mais quentes que
as construídas com outros
tipos de materiais.

INTERAÇÃO - Segundo ele,
há uma procura cada vez
maior por opções que trazem,
além do conforto, uma harmonização com o ambiente
onde ela será instalada. Para
isso, foram desenvolvidos
acessórios que proporcionam
melhor utilização da piscina,
buscando interação com o
ambiente. Entre eles, destacam-se sistemas de iluminação que combinam com o
paisagismo e a área de lazer,
e equipamentos de hidromassagem, com destaque para os
Spa's nas piscinas. Além
disso, formatos diferenciados

Fábrica de energia renovável
será inaugurada em Paranavaí

PLACAS FOTOVOLTAICAS

É a segunda indústria do setor no
País, direcionada para atender
domicílios urbanos e rurais

A

partir de novembro, o
Paraná passará a contar com a segunda fábrica do Brasil especializada
em produtos de Energias Renováveis – placas fotovoltaicas (dispositivos utilizados

para converter a energia solar em energia elétrica), tecnologia de produção tanto
para domicílios urbanos como rurais. A empresa está
sendo construída em Paranavaí, às margens da BR-376.

O investimento, da ordem
de R$ 100 milhões, está
sendo bancado por um grupo de empresários paranaenses. “Nossa estimativa
é que sejam produzidas 370
mil placas de energia solar
por ano, o que gerará 100
megawatts (MW) de energia
/ano. A partir de novembro
de 2017, esperamos dobrar
estes números”, projeta o
presidente da empresa Balfar Solar, Antônio Barbara.

“É um mercado promissor.
Na Alemanha, por exemplo,
40% da energia produzida
no país são renováveis”.Segundo Bárbara, o custo de
instalação de energia solar
em uma casa média será de
aproximadamente R$ 11 mil.

TUDO IMPORTADO - Num
primeiro momento vão ser
criados 120 empregos diretos e mais de 500 indiretos.
Todas as máquinas para a

fabricação das placas foram
importadas da Espanha. “Estamos entrando em um segmento que o Brasil necessita
muito, por isso já estamos
negociando mais equipamentos, prevendo a expansão”, completa Bárbara.
A empresa firmou um
convênio tecnológico com a
Unicesumar. A outra fábrica
existente no Brasil está localizada em Campinas (SP).
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Festa da Leitoa
Descansada em Atalaia
Para quem gosta de saborear carne de porco feita à moda antiga, nos dias 20 e 21 de
agosto acontece em Atalaia,
município da região de Maringá, a tradicional Festa da
Leitoa Descansada, na Praça
da Paróquia Nossa Senhora
Rainha. A festa, que chega este ano à sua 10ª edição, é feita
sempre no mesmo mês em homenagem à padroeira da cidade, Nossa Senhora Rainha,
comemorado no dia 22 de
agosto.

600

quilos de
carne suína
serão preparados

O almoço com o prato típico
da cidade, a leitoa descansada,
é no domingo, dia 21, sendo
servido também codiguim no
feijão, linguiça de porco frita e
torresmo pururuca, arroz, saladas diversas e creme de
milho e de abóbora.

CONFRATERNIZAR - O principal objetivo, segundo explica o
coordenador do evento, o cooperado Adélcio Bolonha, é a
confraternização, mas, tudo o
que é arrecado vai para a manutenção da paróquia. Nos dois
dias são esperadas mais de 3

mil pessoas, das quais 800 só
no almoço. “Não vendemos
mais porque não tem espaço”,
afirma Bolonha. A realização
da festa conta com o trabalho
voluntário de mais de 120 pessoas, sendo 20 só no preparo
do almoço.

São feitos mais de 800 kg de
leitoa limpa. Bolonha diz que
a receita é bem simples: a carne é cortada em pedaço de tamanho médio - para porções -,

temperada com sal, alho, pimenta e cheiro verde e ferventada no tempero. Aí escorre
bem e frita na banha quente. O
segredo do prato é fazer isso
15 dias antes de ser servido,
guardando a carne frita na própria banha. No dia, é só esquentar em banho-maria, escorrer e servir com os demais
acompanhamentos.
A festa, começa no dia anterior, sábado, dia 20, com mú-

sica ao vivo, barracas de salgados, porções e bebidas e bingo com vários prêmios, entre
eles uma moto zero km e um
microondas, prêmios doados
pelo comércio e produtores da
região. Os convites para o almoço são vendidos a R$ 20,00
na secretaria da igreja e na
unidade da Cocamar no município. A cartela do bingo pode
ser adquirida por R$ 15,00.
Mais informações (44) 32541131. (Marly Aires)

O “Cantinho do Céu”, propriedade situada no município
de Doutor Camargo, a 30 quilômetros de Maringá, onde
reside a família do cooperado Jorge Pedro Frare,
recepcionou para um almoço, no dia 20 de julho, a
comitiva do governador do Amapá, Waldez Góes. O grupo,
que estava acompanhado de dirigentes da Cocamar,
saboreou pratos regionais, como frango caipira com
polenta, carne de porco e mandioca. De quebra, assistiu
a uma apresentação do grupo musical em que o próprio
cooperado, como sanfoneiro, participa, executando
músicas do cancioneiro da terra
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Nesta página, flagrantes
da reinauguração da
Unidade Cocamar
Maringá, ocorrida no
dia 25 de julho. Veja
mais fotos no Facebook
do Jornal Cocamar

Pescaria
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Temporada de piaparas
começa em agosto

Rio Paraná, na confluência dos
Estados do Paraná, São Paulo
e Mato Grosso do Sul, é um dos
melhores locais para se capturar
essa espécie. Por Cleber França

A

partir da segunda
quinzena de agosto, as águas dos
rios ficam menos
frias, criando um ambiente
mais propício para a pesca da
piapara, espécie de coloração
prateada - com três manchas
pretas laterais -, que podem
medir até 80 cm de compri-

mento e beirar os três quilos.
Entre os melhores locais do
Brasil para fisgar esse peixe,
que não se entrega fácil, está
o Paranazão, rio que faz a divisa do Paraná com os Estados de São Paulo e Mato
Grosso do Sul.
FICAR ATENTO - Os locais

preferidos dos pescadores
são os poços mais fundos, de
água forte e pedras, cevados
com milho cozido ou massa
de farinha. Pedaços de salmão também são convidativos. A espécie é capturada
com mais frequência no amanhecer ou entardecer, período
de menor luminosidade. A
atenção é primordial, uma
vez que a piapara costuma
morder a isca com suavidade
e acomodá-la na boca antes
de fugir. Os puxões são sutis.
A técnica mais comum é a da
“pingadinha”, batendo o
chumbo no chão, porém nada
impede que a pescaria seja
feita na modalidade de es-

pera,
em que o pescador solta a isca em um copinho biodegradável e aguarda o puxão. Por ser um peixe
arisco, o pescador deve evitar
fazer barulho.
Um dos amantes deste tipo
de pesca é o cooperado André
Marcelo França, 37 anos. “Os
locais que mais frequentamos são o Porto Maringá,
Porto São José e Porto Rico.
Mas, a ocasião em que mais
pegamos foi quando subimos
até perto de Rosana”, lembra
França. dizendo que é imprescindível cevar com milho.

Quanto ao material a
ser utilizado pode variar de
região para região, lembrando também que esta pesca
pode ser feita tanto embarcada quanto de barranco.
ISCAS – Milho, soja, caranguejos cortados ou inteiros,
caramujos e pelotas de minhoca (até 6 em um único
anzol), podem ser usados,
lembrando que as pontas das
minhocas devem ficar soltas,
tirinhas de filé de tilápia. É importante levar linha elástica
para a preparação das iscas.
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PESCARIA

Acredite: pescador fisgou
o mesmo peixe duas vezes

O produtor Dirceu Tezolin, 60 anos, de Maringá, afirma
para quem quiser ouvir: em uma de suas pescarias no
Pantanal, capturou o mesmo peixe duas vezes. E tudo isso
no mesmo dia, com uma diferença de apenas 20 minutos
entre uma fisgada e outra. “Como era um barbado muito
bonito, algumas pessoas quiseram registrar a foto antes
de soltá-lo”, conta Tezolin. Ao examinar o peixe, Tezolin
observou que o mesmo apresentava uma mordida de piranha no rabo. Por isso é que, na segunda vez, não teve
dúvida: reconheceu logo o exemplar, e mais pessoas se
achegaram para fazer fotos, intrigadas com o fato. Segundo ele, foi só uma incrível coincidência.

Dirceu Tezolin:
“Foi só uma incrível
coincidência”

E as coincidências não param por ai. Ele, que se diz apenas um pescador do Pantanal, relata que em uma de suas
‘pescadas’ ocorreu outro caso inusitado. “Peguei um peixe
pelo anzol e outro veio enroscado na linha, de brinde”. E
vai logo avisando aos incrédulos: “Tenho o Osvaldo Tezolin
de testemunha, ele que não me deixa mentir sozinho”.

Motivo de gozação, já na chegada
Pescador bom fisga
jaú até quando dorme

E tem a história do pescador que fisgou um jaú durante o sono – e ele garante
que não estava sonhando.
Foi o que aconteceu com o
cooperado Dovilio Pelizer, 65
anos, de Floresta. “Hoje já
não pesco tanto, a identidade
amarelou e perdi um pouco
o entusiasmo, mas causos
não faltam, e “verdadeiros ”,
garante. Ele descreve o que
passou: “Certa vez estava
pescando no Paranazão
quando, por volta das dez da
noite, peguei no sono. Logo
depois, acordei meio assustado, com a vara beliscando.
Quando puxei, não é que
veio um jaú? Mas a chumbada de um quilo era quase
maior que o peixe”, sorri.

O maior exemplar fisgado
por ele até hoje foi um dourado de 6 quilos. “O padre
Salazar que era aqui da
igreja estava junto e não me
deixa mentir. Dessa vez o

Essa quem conta é o presidente-executivo da Cocamar,
Divanir Higino que, de vez
em quando, acompanha grupos de cooperados em viagens de pescarias.
Certa vez, o pessoal chegou
ao Pantanal já ao escurecer e
embarcou na chalana, mas alguns pescadores mais ansiosos não quiserem esperar pe-

Dovilio: “é verdadeiro”

peixe pegou sozinho, quando
percebi já estava levando a
vara”, conta. “Além do Paranazão, pesquei algumas vezes no Rio Teles Pires. Os
acampamentos renderam alguns causos, um deles de
uma cobra com mais de dois
metros que escalou as paredes enquanto o pessoal dormia. Foi um sufoco.”
Essa história da cobra, e
outras, ele promete contar
nas próximas edições.

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

lo outro dia. Prepararam as
tralhas e, sem perder tempo,
lançaram o anzol.

Foi então que o grupo resolveu aprontar uma brincadeira
com um desses pescadores.
No escuro, sabendo que ele
estava no alto da chalana, os
“amigos da onça” começaram
a puxar sua linha. Pois o homem ficou empolgado, achan-

do que estava lutando com
um peixe grande. Ele puxava
de um lado, em meio a grande animação para quem quisesse escutar, enquanto os
companheiros puxavam de
outro. Só foi descobrir a “fria”
em que havia entrado, quando percebeu que o grupo todo
estava se divertindo com a situação. E dá-lhe gozação no
restante da viagem.

ram de pés juntos que ele, casualmente, fisgou uma chalana durante uma pescaria
com amigos. “Rapaz, foi verdade, tenho que admitir. Até o
presidente da Cocamar, o Didi, veio me perguntar sobre
isso, que ocorreu em 2014,
em Corumbá”, lembra “Carneirinho”. Ele explica: estava
pescando jaú e deu certo - ou
errado - quando, ao arremessar a linha, a mesma enroscou na Chalana Milenium.
“De repente, senti que estava
pesado demais, mas como a
pescaria era de jaú, acreditei
que se tratava de um peixe
grande”. Na realidade, a tal

chalana acabou sendo “o
maior peixe da viagem”, o
que tornou a ocasião inesquecível. Brincadeiras à parte,
“Carneirinho” diz que o mais
importante nesses momentos
é a amizade que se cultiva.
“Em pescarias, conheci produtores de várias regiões, que se
tornaram meus amigos, inclusive o pessoal das chalanas”,
afirma. Ele conta que possui
uma fazenda às margens do
Rio Paraná, em Querência do
Norte, onde costuma pescar
por ali, às vezes: “Lá se pega
piau, pacu e, de vez em
quando, um ou outro dourado”.

“Pesquei a chalana mesmo”

Na última edição do jornal
Cocamar, em que começou a
ser publicada a seção “Pescaria”, as matérias que mais repercutiram, foram, justamente, as de relatos dos cooperados que se aventuram pelos
rios. Eles se vão com suas
tralhas e retornam trazendo
peixes e também muitas histórias engraçadas. Algumas,
claro, com previsível e perdoável exagero.
Uma delas é a do produtor
Valdomiro Peres Júnior, o
“Carneirinho”, de Terra Boa.
As más-línguas, também chamadas de línguas pretas, ju-
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Pesca esportiva ajuda a preservar
PESCARIA

A pesca esportiva tem uma
função importante: contribuir
para que seja mantido o equilíbrio do ecossistema, eliminando os riscos de extinção
de espécies de peixes. “Infelizmente nos rios paranaenses a pesca esportiva ainda
não é a mais adotada, mas já
melhorou muito, uma vez
que os pescadores conscientes têm cobrado os demais.
Além disso, há muitos campeonatos e torneios que
apoiam e divulgam essa modalidade”, comenta Gustavo
Jacometto Bertolini, da empresa Pesca e Mania.

Segundo ele, o pescador esportista tem uma dupla satisfação, que é pescar e soltar o
animal. “Já o predador, aquele que vai ao rio para encher
o freezer, só pensa nele. Ao
optar pela modalidade espor-

tiva, o pescador estará investindo no seu lazer e no futuro
da atividade”, afirma o especialista. “A pesca esportiva
defende o consumo consciente de peixes e não a total
proibição. Essa é a nossa bandeira”, explica.

Tecnologia é o que não
falta para capturar os peixes
pela modalidade esportiva.
Atualmente há recursos de
alta qualidade no mercado. A
preferência tem sido por equipamentos mais leves, como
varas de carbono e carretilhas com corpo de alumínio.
Já com relação às iscas artificiais, as mais vendidas são
de meia água e fundo. Os pescadores tradicionais gostam
de pescar piaparas, pacus,
piauçu, dourados. Já o esportista, por gostar de uma
pesca mais ativa e com emo-

Modalidade defende o consumo consciente
ção, prefere ir atrás de tucunarés, dourados, trairas e
black bass.

LEI - Atualmente portarias
regulamentam a pesca no
Paraná, porém existem muitas divergências, pois a

Agregando valor à tilápia

Com propriedades entre Alvorada do Sul e Porecatu, os
produtores rurais Nercidio
Almudi, João Henry Müller,
Antonio Luiz Teixeira Figueirol e Luiz Henrique Fernandes trabalhavam em suas
propriedades com diversas
culturas, como soja, milho,
café, cana de açúcar e eucalipto.
Em comum, eles tinham o

projeto de criar tilápias em
tanque rede. Por isso, em sociedade, compraram uma chácara de três hectares e em
2005 e iniciaram a produção
para complementar a renda,
com apenas um tanque rede.
E conforme se especializaram,
aprimorando a produção, aos
poucos também foram crescendo. “Esta é uma atividade
intensiva, que exige profissionalismo e estar 24 horas

atento, empregando sempre a
melhor tecnologia possível”,
afirma Luiz Henrique.

ALTERNATIVAS - No início,
toda produção era comercializada com frigoríficos e pesque-pagues. Mas, com margens de lucro cada vez menores, como em qualquer outra
atividade ligada ao agronegócio, os sócios tiveram que
buscar alternativas, agre-

Os produtores se juntaram em sociedade e hoje têm uma
ampla lista de itens para comercializar

maioria dos rios faz fronteira com outros Estados e
cada qual tem uma legislação específica. No Paraná, as
espécies dourado, pintado,
jaú e cachara podem ser capturadas com ressalva [apenas um exemplar por pes-

soa]. Agora se pegar uma piracanjuba, é melhor soltar,
pois se trata de uma espécie
em extinção e sua pesca é
proibida. Com relação aos
peixes liberados, a cota é de
10 kg e um exemplar por
pescador. (Cleber França)

gando valor à produção. “Esta é a melhor forma de se sobreviver em qualquer atividade”, ressalta o produtor.

gostavam de cozinhar, começaram a fazer alguns pratos
diferenciados, sob encomenda, montando também uma
cozinha industrial para atender a demanda.

Os sócios abriram o Empório da Tilápia, em 2009. Passaram a abater uma pequena
parte dos peixes no abatedouro municipal, montaram
uma agroindústria e comercializam em loja própria vários cortes já prontos: filés,
iscas, postas, costela, tilápias
para sashimi e mesmo inteiras, só limpas. Além de vender para o consumidor direto,
eles também forneciam para
lanchonetes, bares e restaurantes no município.
NOVIDADES - Mas aí começou a haver outra demanda.
“Todo mundo reclamava que
só sabia fazer a tilápia assada
ou frita. Cobravam ideias. O
brasileiro, de um modo geral,
não tem costume de consumir peixe”, comenta Luiz
Henrique. Como os sócios e
as respectivas esposas, Maria Esvanir, Maria Aparecida, Vitória e Rosangela,

“Temos uma lista ampla
de produtos que fazem sucesso na cidade e que podem
ser lançados a qualquer momento no mercado nacional.
Conforme formos ganhando
espaço, vamos propor novidades e ver como será a aceitação. Há um grande mercado a conquistar. O brasileiro
ainda consome pouco peixe”,
afirma Luiz Henrique Fernandes.
Atualmente, de 8% a 10%
da produção são transformados. A ideia é criar mercado
expandindo a agroindústria
de forma a transformar toda
a produção. As margens de
lucro variam conforme a
complexidade de cada prato
e os ingredientes, mas rentabilidade acaba sendo bem superior a venda dos peixes
vivos, avalia Luiz Henrique.
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Giro Tecnológico teve a
participação de 27 empresas
ATUALIZAÇÃO

Apresentação de tecnologias foi feita a
cerca de 150 profissionais da cooperativa
e de empresas convidadas

V

inte e sete empresas que integram o portfólio de
insumos da Cocamar, entre fornecedoras de produtos químicos, fertilizantes, adubos foliares e sementes, participaram durante todo o dia 14 de
julho de um Giro Tecnológico na Unidade de Difusão de Tecnologias (UDT) em Floresta, região de Maringá.

Para isso, foram instalados estandes, onde cerca de 150
profissionais técnicos, representando todas as unidades operacionais, assistiram palestras sobre lançamentos de novos
produtos e conheceram tecnologias que estão sendo trazidas ao mercado.

DESTAQUE - O coordenador técnico de culturas anuais da
Cocamar, Emerson Nunes, que fez parte da organização,
disse que a iniciativa foi importante para atualizar a equipe
de colaboradores. Nunes citou, entre os destaques, as mais
recentes novidades tecnológicas que estão sendo disponibilizadas em relação ao milho.
A programação começou às 8;30h e se estendeu até às
17h, com o revezamento de grupos, passando pelos estandes. Ao final, houve uma confraternização na Associação
Cocamar, em Maringá.

Rolândia sediou Encontro de Negócio de Implementos
A Cocamar promoveu
em Rolândia, nos dias
21 e 22 de julho, um Encontro de Negócio de
Implementos, em que
foi oferecido aos produtores um leque de oportunidades em matéria
de equipamentos e implementos agrícolas,
com condições especiais
de pagamento.

