PRODUTOS

Inovando com
o Made in Roça
A proposta de valor da marca é inspirada na
força da cooperativa, os seus mais de
14 mil agricultores cooperados
Cocamar possui uma
extensa linha de produtos de consumo
presente no dia a dia
das pessoas e trabalha para
continuar inovando e surpreendendo. A mais recente novidade é o lançamento da
marca Made In Roça.

A

A proposta de valor da marca
é inspirada na força da Cocamar, os seus mais de 14 mil
agricultores cooperados, que
tem um estilo de vida ligado
ao campo e a sua simplicidade, mas que estão conecta-
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dos com o que há de mais mo- “Estamos buscando novos
derno.
formatos, parcerias e produtos diferenciados e a Made in
“Roça” é a palavra-chave Roça é o jeito de compartique sintetiza o espírito desta lhar, com cada brasileiro, as
nova marca, define a coorde- raízes da cooperativa”, ponnadora geral de Marketing, tua, completando: “Made in
Denise Rosa. A identificação Roça chega ao mercado
com o termo se justifica pelo unindo a ‘roça’ e a ‘cidade’,
fato de a Cocamar, fundada demonstrando que essas rehá 55 anos, ser uma coope- alidades estão integradas e
rativa agroindustrial que fazem parte do mesmo munexiste para tornar melhor a do”.
vida dos produtores rurais e,
por isso, é reconhecida pelo No pré-lançamento, em duas
pioneirismo e inovação de importantes exposições
suas práticas.
agropecuárias paranaenses,

a ExpoLondrina e a Expoingá,
houve aceitação positiva do
público pela experiência com
as maioneses nos sabores
bacon, salsa e cebola e tradicional, e também a Bouti-

que Roça Raiz – outra novidade - que apresentou artigos ligados a sua essência,
como camisas, jaquetas, bonés, chapéus, botinas, coturnos e outros itens.

PALAVRA DO PRESIDENTE

O futuro é soma das
decisões que tomamos hoje
Na região da Cocamar, enquanto uma parte dos produtores aproxima-se do objetivo de chegar
à média de 100 sacas de soja por hectare, outros tantos não têm conseguido sair do lugar
Divanir Higino,
presidente da Cocamar

REALIDADE - E quando falamos no futuro, não fazemos
menção a algo que, para alguns, pode parecer vago e
distante e, sim, a uma realidade já presente na vida de
cada um de nós, os produtores, que pode desde já ser
acessada. Referimonos aos
inúmeros trabalhos técnicos
realizados de forma permanente pela Cocamar, que
atendem às demandas regionais, e, em especial, às conquistas alcançadas por cooperados que se propõem a
absorver e colocar em prática
as informações resultantes e
tecnologias disponíveis.

s produtores rurais
brasileiros estão
cumprindo o seu papel com brilhantismo. Há dez anos, no ciclo
2007/8, a safra brasileira de
grãos se resumia a 133,1 milhões de toneladas, volume
que, segundo levantamento
da Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab) divulgado no mês passado, deve
atingir cerca de 230 milhões
de toneladas no atual período
2017/18, ainda não finalizado.
São quase 100 milhões de toneladas a mais em apenas
uma década.
A recente divulgação dos vencedores do Concurso Cocamar
Diante desse indiscutível ce- de Produtividade de Soja renário de dinamismo que per- vela o quanto isto é verdadeiro.
meia o setor, que patamares A primeira colocada na classipodemos imaginar para os ficação geral da edição 2017/
próximos dez anos? Certa- 18 obteve média de 94,9 sacas
mente a evolução se manterá por hectare, muito perto do
contínua, fruto dos avanços objetivo da cooperativa de cheem conhecimentos e tecnolo- gar à marca de 100 sacas/hecgias. Não tem como ser di- tare, proposta há alguns anos
ferente.
e que, na opinião de muitos,

O

seria inalcançável. Sem esquecer que, no mesmo concurso, o campeão da categoria
ILPF, que cultiva em região de
solo arenoso e clima quase
sempre hostil à cultura, registrou a apreciável média de
87.8 sacas/hectare. Tais resultados não ocorrem de uma
hora para outra: demandam
vários anos na construção da
fertilidade e de um ambiente
mais produtivo.

MUDANÇA - No entanto, os
números gerais dos participantes do concurso (de 72,3
sacas/ hectare) também permitem enxergar que enquanto uma parte dos produtores
segue em frente na luta para
ampliar os seus níveis de produtividade, outros tantos não
têm conseguido, nos últimos
anos, sair do lugar, permanecendo na insatisfatória e preocupante média de 51,6

sacas/hectare.
Está claro, portanto, para estes últimos, ser necessário
mais dinamismo ou uma mudança de atitude, até porque o
futuro exprime o conjunto de
ações e medidas que são implementadas hoje e requerem
tempo para apresentar resultados sustentáveis. Converse
sobre este assunto com o gerente de sua unidade.

Tais resultados não ocorrem de uma hora para
outra: demandam vários anos na construção da
fertilidade e de um ambiente mais produtivo.
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Tricampeã
bate o próprio
recorde
A cooperada Cecília Falavigna,
de Floraí (PR), é mais uma vez a
campeã de produtividade da Cocamar
com 230 sacas de soja por alqueire
ou 95 sacas por hectare
ela terceira vez e
superando o próprio
recorde, a cooperada Cecília Falavigna, de Floraí (PR), sagrou-se a campeã geral da
7ª edição do Prêmio Cocamar de Produtividade de Soja, Safra 2017/18, com 230
sacas de soja por alqueire
ou 95 sacas por hectare. O
segundo lugar ficou com o
cooperado Elton Gessner, de
Apucarana (PR), com 221
sacas de soja por alqueire
ou 91,3 sacas por hectare. A
vencedora e o segundo colocado são orientados, respectivamente, pelos engenheiros agrônomos Valdecir

P

Cecília com o filho: superação constante

Gasparetto e Danilo Lomba,
das unidades de Floraí e
Apucarana.
Na outra categoria, de Integração Lavoura-PecuáriaFloresta (ILPF), o ganhador
César Vellini, de Jardim
Olinda (PR), alcançou 213
sacas por alqueire ou 88
sacas por hectare, sendo
assistido pelo engenheiro
agrônomo César Gesualdo,
da Cocamar/Paranacity. Os
três cooperados, acompanhados dos respectivos profissionais, receberam como
prêmio uma viagem no mês
de agosto aos Estados Unidos.

Vellini, esposa e filhos: 20 anos de trabalho

Elton e família: melhorar a cada ano

EVENTO - O resultado do concurso foi divulgado
durante solenidade no dia
26/6 em Maringá (PR), mesma
ocasião em que houve o encerramento oficial do Rally
Cocamar Bayer e Spraytec de
Produtividade, Safra 2017/18.
DESAFIO – Ao pronunciar-se,
o superintendente de Negócios, Grãos e Insumos, Arquimedes Alexandrino, lembrou
que quando foi lançado o desafio de atingir 100 sacas por
hectare, há alguns anos, muitos produtores acharam impossível atingir a marca, mas
disse que o Desafio Nacional
de Máxima Produtividade, organizado pelo Comitê Estratégico Soja Brasil (CESB),
revela ser possível ir além.
Na safra 2017/18, por exemplo, o vencedor chegou a 304
sacas por alqueire, o equivaLeandro Teixeira, coordenador de unidades, técnico Márcio Buffalieri e o gerente Agnaldo da Purificação, de Nova Esperança, o gerente
lente a127 sacas de soja por
de Negócios Insumo, Geraldo Ganaza, o coordenador técnico Edner Betioli Júnior, o técnico Claudemir Marinocio e o gerente Ademir
hectare. “Falar em 100 sacas
Contieri, de Ourizona, coordenador técnico Emerson Nunes, o gerente técnico, Renato Watanabe, o coordenador técnico Rafael
por hectare não é mais sonho,
Furlanetto, o superintendente Arquimedes Alexandrino, os agrônomos Francisco Leonardi e Cirineu Vieira com o gerente Bernélio
mas uma indiscutível realiJosé Orsini, de Rolândia, unidade que ainda conta com o agrônomo Ronaldo Ferreira Antunes
dade, inclusive na nossa regues Contieri, gerente) com te), com 59,9 sacas por hec- programação, o especialista da Soja”. Dantas participou da
gião”, citou.
60,3 sacas por hectare ou 146 tare ou 145 sacas por al- em solos João Paulo Dantas edição 2017/18 do Rally e,
proferiu palestra sobre o tema mais recentemente, visitou
Arquimedes ressaltou o tra- sacas por alqueire; e em ter- queire.
“Ambientes de Produção de propriedades em várias rebalho que a Cocamar desen- ceiro, Nova Esperança (Agvolve criando um ambiente naldo da Purificação, geren- PALESTRA – Completando a Alto Potencial para a Cultura giões da cooperativa.
regional que estimule a todos
a desenvolver práticas de cultivo inovadoras para extrair o
potencial máximo da cultura
com sustentabilidade e renta- Cerca de 300 cooperados es- e o uso de práticas recomen- destacado por suas médias, que foram distribuídos tampecialmente convidados, pro- dadas possibilitam avançar trouxe também uma mensa- bém nas reuniões pré-assembilidade.
fissionais técnicos e dirigentes rumo a novos patamares de gem do vice-presidente da Co- bleia realizadas no início de
RANKING - No evento também de empresas apoiadoras parti- produtividade.
camar, José Cícero Aderaldo, julho em 50 unidades nos Esque parabenizou os vencedo- tados do Paraná, São Paulo e
foi divulgado o Ranking de ciparam do evento, que foi
Produtividade de Soja entre as aberto com a programação de No período de agosto de 2017 res e frisou que os resultados Mato Grosso do Sul.
unidades da Cocamar, lide- encerramento oficial do Rally a maio de 2018, o Rally percor- do concurso demonstram harado pelo segundo ano conse- Cocamar Bayer e Spraytec de reu cerca de 10 mil quilôme- ver um enorme potencial ainda O circuito ainda contou com o
cutivo por Rolândia (cujo ge- Produtividade. Realizado pelo tros e foram contatados 150 a ser explorado para o aumen- patrocínio da Ford (concessiorente é Bernélio José Orsini), terceiro ano seguido, o Rally se produtores cooperados de to da produtividade de soja. nárias Ford Center de Maringá
com 61,2 sacas por hectare de soma aos esforços da coope- todas as regiões de atuação da Após o evento, os convidados e Ford Tropical de Londrina),
média ou 148 sacas por al- rativa de levar informações cooperativa. O vídeo do cir- receberam exemplares da Re- Sancor Seguros e Unicampo, e
queire. Em segundo lugar fi- aos produtores e demonstrar cuito, com depoimentos de vá- vista Boas Práticas, com o re- o apoio do Comitê Estratégico
cou Ourizona (Ademir Rodri- que a aplicação de tecnologias rios produtores que têm se sumo das atividades do Rally, Soja Brasil (Cesb).

Encerramento oficial do Rally
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A partir da esquerda: Edner Betioli Júnior, César Vellini, Renato Watanabe, César Gesualdo, Elton Gessner, Geraldo Ganaza,
Danilo Lomba, Arquimedes Alexandrino, Cecília Falavigna, Valdecir Gasparetto, Rafael Furlanetto e Emerson Nunes

Cuidado com o solo é o segredo
Desde a primeira edição, há
sete anos, a média de produtividade dos ganhadores do Concurso Cocamar de Produtividade de Soja cresceu uma média de 32%, saltando de 174
sacas em 2011/12 para 230 sacas por alqueire em 2017/18
(72 sc/ha para 95 sc/ha). Mas
o melhor é que a média de
todos os participantes cresceu
na mesma medida, 33%.

de Soja é que o que colhem
hoje é resultado de muitos
anos de trabalho e do investimento na reestruturação e
melhoria do solo, com um bom
manejo e uso de cobertura de
palha de qualidade.

“O segredo é muito trabalho,
acreditar no que faz e nas recomendações técnicas. É não
ter medo de enfrentar situações e romper paradigmas,
Uma fala comum entre os três além de ter bons parceiros”,
grandes vencedores do 7º Prê- afirma Cecília Falavigna, que já
mio Cocamar de Produtividade venceu o prêmio nas safras

2014/15, 15/16 e agora 17/18,
além de um segundo lugar
conquistado em 2011/12 com
uma diferença mínima do primeiro colocado. “Nossa meta
é chegar nas 300 sacas por alqueire. Vamos trabalhar para
isso”, acrescentou.
Segundo o agrônomo Valdecir
Gasparetto, desde a primeira
edição Cecília tem investido visando atingir a meta. “Temos
corrigido o solo, feito análises
periódicas e testado os melhores insumos e tecnologias,

buscando extrair o máximo po- tado na parcela do concurso, é
tencial da planta, além de estendida para toda propriedade
blindá-la, protegendo-a”.
e é usada como base para o próximo trabalho, “partindo assim
“Isso é resultado de 20 anos de já de uma alta tecnologia”.
trabalho onde procuramos conhecer o que tínhamos nas “Valeu a pena acreditar nas remãos, testar inovações, apren- comendações e mudar, maneder, melhorar, sempre capri- jar o solo da forma correta. São
chando no cuidado com o solo”, 18 anos investindo, melhoranafirmou César Vellini, o cam- do a cada ano”, complementou
peão ILPF, e que há anos vem Elton Gessner. Para o agrônoregistrando números próximos mo Danilo Lomba, o diferencial
ao do campeão. O agrônomo do produtor foi o planejamento
César Gesualdo lembrou que e o manejo diferenciado para
toda tecnologia que dá resul- cada parcela da propriedade.

Agradecimento aos patrocinadores do Rally que foram representados por Luciano Ferreira Lopes, presidente da Unicampo, Luís Fernando e Alex Antônio
da Silva (Ford), Alexandra Rocha (Sancor), Edner Betioli Júnior, Coord. Tec. Cocamar, Bruno Rodrigues (Sancor), Arquimedes Alexandrino, superintendente
de Negócios, Grãos e Insumos da Cocamar, Diego Parodi, presidente da Spraytec, Renato Watanabe, gerente técnico da Cocamar, Gustavo Lapi,
gerente Spraytec, Geraldo Ganaza, gerente Insumos Cocamar, Rodrigo Dena, RTV Bayer, Rafael Furlanetto e Emerson Nunes, coord. Tec. Cocamar
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Fertilidade é construída
Ao falar sobre “Ambientes de
Produção de Alto Potencial
para a Cultura da Soja”, o especialista em solos João Paulo
Dantas, que participou do Rally,
visitando várias regiões da cooperativa, detalhou o que as
áreas campeãs de produtividade possuíam de diferente das
demais, com destaque para a
eficiência agronômica de cada
uma e o manejo adotado.
O especialista ressaltou que na
interação de fatores, “o clima é
importante, mas não é possível
atribuir o sucesso ou o fracasso
de uma lavoura somente a esse
fator”. Para ele, o segredo está
no manejo adotado e que a fertilidade do solo é construída ao
longo dos anos, de forma planejada.
MANEJO - “O manejo é que definiu os campeões, porque as
condições climáticas foram
bastante semelhantes.Toda lavoura de alta produtividade foi
obtida com materiais genéticos, tecnologias e manejo disponíveis a todos nós. O sucesso
se dá com as práticas empregadas no tempo e intensidades
certos ao longo de anos”, disse, acrescentando que agricultura se faz com dados. “Não
tem segredo: é fazer bem feito
e aplicar o que foi preconizado”, citando que quando se trata de produtividade, o que parece um desafio hoje, com o
tempo e o avanço das tecnologias se torna comum.
Dantas lembrou que no processo de construção de uma lavoura de alta produtividade ao
longo de anos, sempre envolve,
em algum momento, escolhas
que podem ser difíceis, como,

João Dantas: manejo definiu os campeões

por exemplo abrir mão de uma
safra a mais e inserir uma
planta de cobertura ou fazer investimentos em correção de
solo.
FAZER ACONTECER - Ele ressaltou, entretanto, que a chave da
mudança na lavoura está nas
pessoas porque atrás de uma
boa lavoura sempre houve dedicação, que depende da motivação, que só existe quando as
pessoas acreditam no processo. “Depende de o produtor
acreditar e fazer acontecer”.
Dantas comentou ainda que há
um modelo agronômico semelhante na alta produtividade,
mas não uma prática que resolve todos os problemas devido a variabilidade dos fatores
que limitam a produtividade,
por isso, destacou, os critérios
são importantes.
COMPACTAÇÃO -Um dos maiores problemas que tem limitado as produtividades na região, afirmou o especialista, é aumento de um MPa (Mega dução média de 12 sacas de
a compactação do solo e que o Pascal) é responsável pela re- soja por hectare.
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Cocamar debate ILP no
VIII Congresso Brasileiro de Soja
Dados de pesquisas mostram que, através do sistema, o Brasil pode dobrar
a produção de alimentos sem abrir novas áreas, de forma sustentável e rentável
gerente técnico da Cocamar Renato Watanabe participou no último dia 14 de junho de
um painel que apresentou resultados de pesquisa e de experiências de produtores que
comprovam os benefícios da
Integração Lavoura Pecuária
(ILP) durante o VIII Congresso
Brasileiro de Soja, realizado pela Embrapa Soja de 10 a 14 de
junho, em Goiânia (GO), para
mais de 2,5 mil pessoas.

O

Dados de pesquisas mostram
que através da ILP o Brasil pode
dobrar a produção de alimentos
sem abrir novas áreas. Segundo a Embrapa, já há 14 milhões
de hectares no Brasil onde se
adota o sistema e o país tem
outros 80 milhões de hectares
com alguma espécie de degradação onde o ILP é o melhor
sistema para recuperação dessas áreas. Isso porque é sustentável, melhora a qualidade
do solo, gera renda e ajuda a
diminuir a emissão de gases
poluentes na atmosfera, uma
vez que além do sequestro de

carbono, o alimento com melhor digestibilidade diminui a
emissão de metano pelos animais.
30 ANOS - Apresentando resultados de experimentos de longa
duração, alguns com mais de
30 anos, o pesquisador da Embrapa Cerrados Robélio Marchão, mostrou como a inclusão
de braquiária em áreas de soja
contribui para a melhoria da
qualidade do solo e para a ciclagem de nutrientes. Com raízes volumosas e atingindo camadas mais profundas do solo,
o capim aproveita resíduos de
adubação disponíveis em camadas não alcançadas pelas
raízes da soja e do milho. “Há
um aumento de 10% na produção de soja quando é feito rotação com a pastagem, principalmente se for braquiária”,
afirmou Marchão.
Dentre os benefícios do sistema destacados pelos palestrantes estão o acúmulo de
matéria orgânica, com a alta
produção de biomassa das bra-

O protagonista é a pecuária.
A soja entra como ferramenta para
melhorar a fertilidade do solo.”
Renato Watanabe
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Gerente técnico da cooperativa apresentou resultados de experiências de produtores
que comprovam os benefícios da Integração Lavoura Pecuária

problema de erosão que levou
a Cocamar a apostar na ILP como uma solução para a região
do Arenito Caiuá, no noroeste
do Paraná. Com solos com níveis baixíssimos de argila, baixa capacidade de retenção de
água, baixo teor de matéria orgânica e de nutrientes e com
SOLUÇÃO - E foi justamente o alta suscetibilidade à erosão, o

quiárias, tanto na parte superficial da planta quanto nas raízes, a cobertura permanente do
solo e a ciclagem de nutrientes,
assim como a redução do banco de sementes de plantas daninhas e evita a perda de solo
em processo de erosão.

plantio de soja em sistema
convencional não teve viabilidade. As áreas de pastagens,
por sua vez, encontravam-se, na
maior parte, em estágios elevados de degradação. A solução
para melhorar a produtividade
nas fazendas dos cooperados foi
encontrada na Integração Lavoura Pecuária.

Segundo Watanabe, há mais de 200 produtores
que adotam o sistema que tem
sido responsável pelo aumento
de produtividade nas lavouras
de soja da região. “Temos cooperados que já trabalham com
a integração há mais de 15
anos. Eram pecuaristas e hoje
são também sojicultores profissionais que tem obtido médias acima de 65 sacas de soja
por hectare (157 sacas/alqueire) chegando ao pico de 88 sacas (213 sc/alq), no caso do
campeão do concurso de produtividade, em áreas que tem
de 12% a 18% de argila. O protagonista é a pecuária. A soja
entra como ferramenta para
melhorar a fertilidade do solo”,
explica o gerente técnico da
Cocamar.

a adubação e o plantio direto na
palhada deixada pelo pasto dessecado. Após a colheita da soja,
a braquiária volta a ser semeada, fazendo um pasto de inverno e mantendo o solo coberto.
No modelo proposto pela cooperativa, a soja é cultivada por
dois anos em cada talhão e depois a pecuária permanece por
dois a cinco anos, quando o
ciclo é reiniciado. Com esse sistema, o problema da erosão foi
superado, a fertilidade do solo
vem sendo recuperada e produtores mais do que dobraram a
produtividade da pecuária, resria. “A agregação de tecnologia
salta Watanabe.
na integração está levando a
Experiência parecida tem tido cada vez ter produtividades
o consultor Adriano da Paz, no maiores, mas ainda há grandes
norte de Mato Grosso. Nas fa- desafios, como o do manejo
zendas que assiste tem traba- microbiológico do sistema”,
lhado com a integração lavou- disse Adriano.
SISTEMA - Para o plantio do ra-pecuária, aumentando os
grão é feita a correção do solo e ganhos da lavoura e da pecuá- DESAFIO - Outro desafio apon-

tado pelos palestrantes é o da
assistência técnica. De acordo
com eles, ter o acompanhamento próximo de um técnico
é fundamental para o sucesso
dos projetos de ILP.

co conferências, 16 painéis temáticos, 50 palestras e 340
trabalhos científicos apresentados em forma de pôsteres.
Além disso, no pavilhão principal, 57 empresas expuseram
suas tecnologias, produtos e
Nos quatro dias de evento, a serviços disponíveis para a
programação contou com cin- cultura da soja.

Dados da UDT embasam apresentação
Dentre os vários painéis
apresentados durante o VIII
Congresso Brasileiro de Soja, realizado pela Embrapa
Soja, em alguns foram utilizados dados produzidos em
trabalhos desenvolvidos na
Unidade de Difusão de Tecnologia (UDT) da Cocamar,
localizada em Floresta, segundo o coordenador técnico
da UDT, Edner Betioli Júnior.

desenvolvido na UDT, numa
parceria entre a Cocamar e
a Embrapa”, afirmou Edner.

RESÍDUOS - No painel foram
abordados os efeitos da dessecação da soja em pré-colheita sobre a produtividade
e a presença de resíduos do
produto usado nos grãos de
soja, tema que envolve segurança alimentar e interesse comercial, já que, deO principal deles foi o painel tectado o problema, essa
sobre “Efeito da dessecação soja pode sofrer restrições
em lavouras de soja”, apre- no mercado internacional.
sentado pelo engenheiro
agrônomo e pesquisador da “Há uma tolerância máxima
Embrapa, Fernando Adegas, da presença, nos grãos, de
especialista no controle e resíduos dos herbicidas usamanejo de plantas daninhas. dos na dessecação. No ano
“Praticamente mais da me- passado, cargas de soja oritade da apresentação se ba- ginárias da América do Sul
seou em dados de trabalho foram proibidas de entrar na

Europa por estarem acima região, terá que sair do merdesses limites”, lembrou o cado. O trabalho desenvolvido
na UDT entre a Cocamar e a
coordenador técnico.
Embrapa visa encontrar alterALTERNATIVA - A questão é nativas que apresentem a
que até 2020 o Paraquat, prin- mesma eficiência na dessecípio ativo de um dos princi- cação, podendo substituí-lo,
pais herbicidas usados na sem deixar problemas com

resíduos nos grãos. Foram
testados diversas épocas de
dessecação e um dos princípios ativos que tem apresentado bons resultados nesta
etapa inicial, indicando boa
segurança, é o Diquat, citou
Edner.
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Cenário merece atenção
Turbulências externas e internas têm provocado muitas incertezas e
preocupam, segundo o economista José Roberto Mendonça de Barros
partir de maio teve início no Brasil um cenário econômico, político
e de mercado mais delicado, com turbulências externas e internas, onde as incertezas prevalecem e têm fortes
reflexos sobre o agronegócio,
segundo o economista José Roberto Mendonça de Barros, da
MB Associados, que falou com
o pessoal da Cocamar, o dia
21/6, em Maringá, através de
videoconferência.

A

Além da diretoria e da equipe
de profissionais de mercado da
Cocamar, participaram da palestra os integrantes dos Conselhos de Administração, Fiscal
e Consultivo da cooperativa. A
transmissão também foi feita
para os entrepostos, onde cooperados e equipes técnicas puderam acompanhar.

judicados, inclusive o Brasil,
que pode até receber um pedido
adicional no início, mas que
acabará perdendo quando a
economia mundial deixar de
crescer.
Citou que Trump pode recuar
como já fez em outras situações, “mas tudo indica que
guerra deve começar mesmo e
chineses vão responder na
mesma moeda, e a primeira
coisa que vai pegar é para a
soja americana, com preço já
caindo”, afirmou, ressaltando,
que a guerra não deve durar
muito. Neste cenário, diz o economista, a China, em crescimento, deve levar a melhor.
Pressionado pelas corporações
norte-americanas, que dependem do mercado chinês, e da
proximidade das próximas eleições, o presidente dos EUA
tende a recuar.

Também, o dólar está mais forte, com desvalorização do real
maior que de outras moedas.
Outro fator externo relevante é
o possível aumento na oferta de
GUERRA COMERCIAL - O pripetróleo mundial, levando a
meiro aspecto ressaltado por JUROS E DOLAR - Alem disso,
uma redução dos preços, desMendonça de Barros, no cená- apontou o banco central nortetacou o economista.
rio externo, é o fato de EUA e americano aumentou mais uma
China estarem a um passo de vez as taxas de juro básico e
ELEIÇÃO - Já com relação ao
uma guerra comercial de tal di- prevê mais duas elevações até
panorama interno, Mendonça
mensão não se tem há muito o final do ano e mais três no
de Barros falou principalmente
tempo e onde todos serão pre- ano que vem.
sobre o cenário político no Brasil e as incertezas quanto à sucessão presidencial, que será
determinante para a economia
e as tendências de mercado. O
temor dos extremos já trouxe
Tudo indica que guerra
reflexos ao mercado interno
com elevação do dólar, citou.
comercial deve começar

mesmo e chineses vão
responder na mesma moeda”.
José Roberto Mendonça de Barros

Outra coisa que fez com que o
dólar quase escapasse ao controle do governo foi a decisão
do Copom, no mês passado, de
manter os juros nos mesmos

um importante indicador da
economia, houve uma redução
de 13% no consumo de energia
no período, comentou. Por conta disso, os economistas têm
projetado um rebaixamento de
2,5% para 1,9% na perspectiva
de crescimento da economia
brasileira este ano, e o aumento da inflação de 3,5% para
GREVE - A greve dos caminho- 3,8%, com o preço da energia
neiros, que parou o Brasil e elétrica e combustíveis putrouxe prejuízos imediatos e sé- xando a elevação.
rias consequências para a economia brasileira ao longo do RESERVA - Mesmo com a preano é outro ponto determinante ocupação com o aumento do
para o atual cenário, afirmou o dólar, Mendonça de Barros
economista. Além da preocu- lembrou que conta a favor do
pação com relação ao tabela- Brasil as reservas cambiais.
mento do frete, que resultaria “Desta vez estamos melhores
em aumentos consideráveis de porque temos sobra de dólares
custos, entre outros pontos, há em caixa para fazer frente à
também o prejuízo já configu- saída de capital, não sendo nerado.
cessário o Banco Central aumentar juro para segurar o
Só para citar um número, que é dinheiro externo no Brasil”.

patamares, devido as incertezas no mercado internaciol, depois de terem anunciado, informalmente, que novamente baixaria os juros. “Não teria problema nenhum se não tivesse
prometido baixar, gerando confusão no mercado e prejuízos a
muita gente”, comentou.
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LARANJA

Produtores do Comércio
Solidário formam cooperativa
Esta foi a saída encontrada pelos citricultores para resgatar o selo
Fairtrade e voltar a comercializar laranja nesta modalidade de comércio
ara voltar a participar do Comércio Solidário internacional,
25 produtores de laranja da região da Cocamar,
respaldados pela cooperativa, constituíram, em Assembleia Geral, a Cooperativa de Produtores do Comércio Solidário, dia13/6 no auditório da Cocamar em Maringá. Depois de cumpridas
todas as exigências burocráticas de registro, novos produtores poderão ingressar à
cooperativa.

P

Numa próxima etapa, a cooperativa e as propriedades
dos citricultores associados
devem passar por uma auditoria para verificar o cumprimento das exigências estabelecidas pelo Fairtrade. Não
sendo identificada nenhuma
não conformidade considerada grave, a cooperativa estará apta a comercializar o
produto Fairtrade.
Futuramente, segundo o
presidente da Cocamar, Divanir Higino, a ideia é utilizar a nova cooperativa para
agregar também produtores
de outras atividades, visando à inclusão destes na modalidade de comércio solidário. “Este é um mercado
que deve crescer muito nos
próximos anos e poderemos

participar dele de forma
mais efetiva”, afirmou o
vice-presidente, José Cícero
Aderaldo.
SAÍDA - A criação de uma
cooperativa exclusiva para os
produtores de laranja participantes do Comércio Solidário
foi a saída identificada pelos
produtores para retomar a
Certificação FLO. Por conta
do não cumprimento de todas
as exigências da norma FLO,
a Cocamar tinha sido descredenciada em setembro do
ano passado, após duas suspensões em março de 2015 e
janeiro de 2017. Dos quase
300 citricultores, somente
186 cumpriam todas as exigências, situação que ficava
ainda mais difícil num universo de 14 mil cooperados,
maioria sojicultores, e que
teriam que se adequar aos
mesmos critérios e auditorias.
Só os produtores que cumprirem as regras da FLO poderão
ser cooperados e receber os
benefícios da comercialização
de suco no Comércio Solidário. Se alguém deixar de se
adequar, será dado prazo para
regularizar e se não cumprido, será excluído. Na nova
cooperativa só será entregue
a laranja que será comercializada como produto Fair-

trade. O restante da produção
desses citricultores continua
sendo comercializado via Cocamar, assim como dos demais produtores de laranja
que não trabalharem dentro

dos critérios da norma. De
acordo com a previsão de
safra de cada cooperado, será
estabelecido um volume para
ser entregue como laranja
Fairtrade.

Presentes ao evento,
se tornaram os
primeiros associados.
Novas adesões serão
possíveis após registro
de documentação
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MESMA EQUIPE Divanir Higino fez questão de
enfatizar que nada mudará
quanto ao modelo de gestão
realizado na Cocamar, através do Instituto Cocamar, inclusive a mesma equipe dará
continuidade ao trabalho.
Todo suporte administrativo,
contábil, jurídico e técnico
será executado pela Cocamar, como é feito hoje, e o
restante do prêmio que está
na conta do Instituto Cocamar será repassado à nova
cooperativa.
BENEFÍCIOS - Desde agosto
de 2012, quando se iniciou a
Certificação FLO, os citricultores que participam do Comércio Solidário foram beneficiados com dois tipos de
recursos: o Prêmio Fairtrade,
pago a cada tonelada de suco
exportada, que são revertidos
em projetos, somando já R$
6,147 milhões desde 2012; e
o complemento de preço para
garantia do preço mínimo da
laranja, que já rendeu aos citricultores R$ 8,666 milhões.
“Somando dá quase R$ 15
milhões, número que se considerado tudo que foi conquistado com o Comércio
Solidário desde a década de
1990, significa mais de R$ 50
milhões que foram investidos
na região. Ajustar às exigên-

Os Conselhos de Administração e Fiscal foram eleitos durante o evento

cias traz um ônus, mas a propriedade fica organizada,
com benefícios adicionais,
afora o prêmio”, afirmou José Cícero Aderaldo.

Ajustar às exigências traz um
ônus, mas a propriedade fica
organizada, com benefícios
adicionais, afora o prêmio”
José Cícero Aderaldo.

ELEIÇAO - Na mesma ocasião foram constituídos e
eleitos os membros do Conselho de Administração para
a Gestão 2018/2021, que
tem como presidente o engenheiro agrônomo e produtor de São Carlos do Ivaí,
Rogério Baggio, e o Conselho Fiscal Gestão 2018,
coordenado pela agricultora
e economista Ana Maria
Martins, de Guairaçá.
Fazem parte também do Conselho de Administração os
agricultores João Pasquali,
de Alto Paraná, que é o vice-

presidente, Arquimedes Alexandrino, de Maringá, que
assume como secretário,
Marilza Vendramin, de Paranavaí, Luiz Antonio Gimenez,
de Floraí, Luiz Antonio dos
Reis, de Primeiro de Maio e
Yoshichiro Kanabushi, de
Alto Paraná.
CONSELHO - Os demais
membros efetivos do Conselho Fiscal, além da coordenadora, são Osvaldir Basilio Solis, de Rolândia, e
Marcelo Abrunhosa, de
Cambé. Os suplentes são
Elaine Mari Shiozaki, de

Guairaçá, Oswaldo Kami, de
São Carlos do Ivaí, e Luiz Antonio Genovez, de Floraí.
No mesmo dia também foi
constituída a diretoria executiva, que é a mesma da Cocamar, e aprovado o Regimento Interno além do Estatuto Social da nova cooperativa, que usou como base o
Estatuto Social da Cocamar,
acrescido de algumas exigências feitas pela Certificação FLO. A sede será em
Maringá e a filial em Paranavaí, somente para compra e
venda de laranja.
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SUSTENTABILIDADE

Uma indústria têxtil modelo
Em busca da sustentabilidade,
cooperativa opera com sistemas
de reuso do líquido em seu
Parque Industrial
oncluindo a Semana
Ambiental, durante a
qual apresentou a
seus colaboradores
um resumo das iniciativas que
implementa para se tornar cada vez mais sustentável, a Cocamar mostra que desenvolve
suas atividades dedicando especial atenção, também, à
água, recurso essencial para a
sobrevivência do planeta.

C
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O parque industrial da cooperativa em Maringá (PR), um dos
maiores e mais diversificados
do cooperativismo brasileiro,
com 11 unidades, utiliza modernos sistemas de reuso nos
quais o efluente, após passar
por tratamento, segue para
abastecer as torres de resfriamento das fábricas. Um dos
benefícios dessa medida está,
principalmente, na expressiva

redução dos volumes de cap- mento do líquido para uso no setação de água limpa.
tor de caldeiras, a qual demanda
cerca de 15 metros cúbicos/hoOutra forma de reaproveitamen- ra (m³/h). E, para que não haja
to se dá pelo processo de os- desperdício, a Cocamar destina
mose, em que ocorre o trata- parte dessa água, ainda, ao sis-

tema de hidrante do complexo
do café e a uma empresa prestadora de serviços responsável
pela limpeza dos pátios e instalações, bem como à irrigação do
ajardinamento.

SUSTENTABILIDADE

Cocamar investe em energia
renovável em suas unidades
Sistemas com módulos fotovoltaicos já foram implantados em três municípios e o
propósito da cooperativa é expandir o modelo alternativo em sua rede de entrepostos
ioneira na produção de
energia renovável em
seu parque industrial
na cidade de Maringá
(PR), a partir da biomassa, a Cocamar está desenvolvendo vários outros projetos nessa área
para se tornar cada vez mais
sustentável.

P

No mês de abril deste ano, a
cooperativa colocou em operação sistemas equipados com
módulos fotovoltaicos para a
geração de energia elétrica em
duas unidades operacionais nos municípios de Paranavaí e
Icaraíma, noroeste do Estado e também na sua Unidade de Difusão de Tecnologias (UDT) em
Floresta, região de Maringá.
O objetivo, nos próximos meses,
é ampliar o investimento e dotar
outras 11 unidades com módulos fotovoltaicos, conforme explica Lázaro Pinheiro Domiciano, gerente de Logística Inte-

grada e Suprimentos da Cocamar.
COGERAÇÃO - O gerente salienta que investir em fontes alternativas renováveis de energia é
uma política da Cocamar, que
começou a ser adotada em 2009
quando colocou em funcionamento a usina de cogeração de
energia elétrica com capacidade de 13 megawatts (MW) e
que pode atender praticamente
toda a demanda de suas 11
plantas industriais.
Um investimento em energia solar se equilibra e começa a dar retorno em cinco anos

Na época, lembra o gerente industrial Valdemar Cremoneis, a
cooperativa decidiu investir na
estrutura para ter mais autonomia e não ficar sujeita aos riscos de apagões, que eram comuns. A cogeração é realizada
nos mesmos moldes do que é
feito em indústrias sucroalcooleiras e, numa primeira fase, a
unidade da cooperativa realizou
também a queima de bagaço de

trica, se ainda mantivesse o modelo convencional, já amortizou
os R$ 35 milhões destinados
entre 2008 e 2009 para instalar
a usina. Nos últimos anos, a unidade chegou a suprir 80% da
demanda industrial, percentual
que oscila de acordo com a avaECONOMIA - Só com o montante liação do custo-benefício.
que a cooperativa deixou de gastar em consumo de energia elé- ATRAENTE - Quanto à energia
cana-de-açúcar, resíduo abundante na região de Maringá. Numa segunda etapa, passou a
utilizar cavacos de eucalipto obtidos em fazendas próprias, de
cooperados e adquiridos junto a
terceiros.

solar, o investimento se tornou
ainda mais atraente, observa
Lázaro Domiciano, em especial
depois que o governo do Estado
retirou a incidência de 29% de
ICMS (Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços) cobrado sobre o valor do quilowatt/hora (kWh), que era de R$
0,70 na cidade e de R$ 0,34 no
meio rural.

Expansão deve ser rápida
Para avançar nesse sentido, a
Cocamar localizou uma empresa parceira, a Sonergy Brasil, com a qual desenvolveu os
primeiros projetos. A unidade
de Icaraíma e a Unidade de Difusão de Tecnologias (UDT) em
Floresta receberam, respectivamente, 75 e 48 módulos fotovoltaicos, que têm capacida-

volvendo projetos-pilotos em
várias outras frentes para testar a viabilidade de novas fontes de energia renovável. “Estamos realizando experiências”, afirma, não descartando, por exemplo, a possibiliMÓDULOS - Para se ter uma O diretor-comercial da So- PROJETOS PILOTOS - O geren- dade de geração e queima de
ideia, esses módulos supri- nergy Brasil, Maykon Rogério te Lázaro Domiciano adianta gás a partir da decomposição
riam o consumo equivalente a Pereira, comenta que geral- que a cooperativa está desen- de materiais orgânicos.

de para suprir 100% da demanda por energia elétrica de
suas instalações, enquanto a
unidade de Paranavaí foi servida com 78 módulos, capazes
de atender 80% do consumo.

42 casas com demanda de 200
kilowatts (kWh) cada. E quando as outras 11 unidades forem equipadas, poderão atender a um consumo correspondente a 250 casas.

mente um investimento em
energia solar se equilibra e começa a dar retorno em cinco
anos, sendo que os equipamentos são fornecidos com
uma garantia de 25 anos.
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SUSTENTABILIDADE

Oportunidade para os cooperados
Em relação à energia solar, não
há dúvida: trata-se de uma boa
oportunidade também para os
produtores cooperados. Os
custos do investimento devem
ser analisados a partir de seus
consumos mensais, lembrando que a sustentabilidade é um
processo irreversível, com
muitos potenciais a serem explorados.
EXCEDENTE - O diretor da Sonergy Brasil, Maykon Rogério
Pereira, explica que ao equipar
uma residência com sistema
de módulos fotovoltaicos, um
produtor pode canalizar o excedente de energia gerada para
suprir a sua propriedade, ou
vice-versa, desde que o CPF ou
o CPNJ sejam os mesmos.
“Esse compartilhamento é
vantajoso economicamente”,
diz ele, explicando que a companhia de energia (Copel) instala no local um relógio bidirecional para verificar se há
sobra de energia. “Esse excedente de energia gerada pode
ser utilizado para reduzir a tarifa mesmo em uma cidade
distante desde que sejam
atendidos pela mesma concessionária”, acrescenta.

Unidades servirão de vitrines para a disseminação desses sistemas junto aos cooperados

REDUÇÃO DE CUSTOS -Em Maringá, o presidente do Sindicato Rural, José Antonio Borghi, que é cooperado da Cocamar, conta que já investiu em
um sistema de módulos fotovoltaicos para suprir o consumo em sua residência. “Pelos
nossos cálculos, o investimento terá retorno a partir do quarto ano”, afirma, salientando
que as tarifas estão cada vez
mais caras.

“A energia elétrica brasileira
é uma das mais onerosas”,
diz o dirigente, que se mostra
satisfeito com o investimento realizado: a instalação em
sua casa ocorreu recentemente e já na primeira conta,
em abril, a despesa com
energia elétrica caiu 80%.

fotovoltaicos. Foi o caso, por
exemplo, de Antonio Marcos
Mataruco, de Paranavaí. Segundo o gerente da unidade
da cooperativa nesse município, Agnaldo da Purificação,
Maratuco viu a estrutura na
unidade, convenceu-se dos
benefícios e mandou instalar
um sistema em sua casa.

voltaicas servirão de vitrines para a disseminação desses sistemas junto aos cooperados”, ressaltou o gerente Lázaro Domiciano, lembrando que tal modelo de geração de energia alternativa já
foi divulgado pela cooperativa
e a empresa parceira na Safratec, a feira tecnológica reINVESTIMENTO - Outros proalizada pela Cocamar em jadutores animaram-se tam- “As unidades da Cocamar que neiro, na sua UDT em Floresta
bém a investir em módulos contam com estruturas foto- (PR).

Investidor tem isenção de ICMS no Paraná
O Paraná aderiu ao convênio
nacional que prevê a isenção
do Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços
(ICMS) incidente sobre fornecimento de energia elétrica
produzida por mini e microgeração. A adesão era uma demanda do setor produtivo estadual e, segundo perspectivas do próprio setor, deve es-

lítica Fazendária (Confaz), em
Brasília. O convênio prevê
isenção do imposto para empreendimentos que atendam
a resolução 482/12 da AgênPROPOSTA DE ADESÃO - O cia Nacional de Energia EléEstado apresentou a proposta trica (Aneel).
de adesão ao Convênio ICMS
16/15 no dia 16 de maio, du- INSTALAÇÃO DE PLANTAS rante reunião extraordinária Segundo a governadora Cida
no Conselho Nacional de Po- Borghetti, a medida deve ace-

timular investimentos em
projetos de energia solar, eólica, hídrica e de biomassa
nos próximos anos.

lerar a instalação de plantas
no Estado e, ainda, estimular
o desenvolvimento de novas
tecnologias. “É um incentivo
importante a toda a cadeia
produtiva do setor de energia
elétrica gerada por fontes
limpas e renováveis. Uma
medida que vai incentivar o
desenvolvimento aqui no Paraná de modernas tecnolo-

gias, gerando empregos e
movimento a economia de diversos municípios”, disse.
BENEFICIADOS - O secretário
estadual da Fazenda, José
Luiz Bovo, explica que entre
os beneficiados estão consumidores residenciais, comerciais e de empreendimentos
rurais. “A intenção
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é estimular, por
meio de benefícios, a geração
de energia a partir de fontes
alternativas por cidadãos e
empresas instaladas no Estado. O Paraná estará alinhado a outros Estados que
incentivam a produção de
energia não poluente”, diz.
POTÊNCIA - A medida é válida
para unidades que geram até
1 megawatt (MW) de potência
instalada nas cidades ou em
zonas rurais. O consumidor
que optar por gerar a própria
energia por meio de fontes renováveis poderá compartilhar
a produção excedente na rede
pública de abastecimento e
obter descontos na conta de
luz. O abatimento ocorre por
meio da isenção do ICMS
sobre a energia elétrica tro-
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cada entre consumidor e distribuidora.
SETOR - Para Rodrigo Sauaia,
presidente da Associação
Brasileira de Energia Fotovoltaica (ABSOLAR), a adesão do
Paraná ao convênio é celebrada pelo setor. “Isso vai beneficiar não só as empresas e
a população que vive nas
áreas urbanas, mas também
os produtores rurais, que vão
poder gerar energia renovável
por meio de seus telhados ou
fachadas, e reduzir os gastos
elevados com energia eléConsumidor que optar por gerar a própria energia renovável poderá compartilhar
trica, geralmente usada na ira produção excedente na rede pública de abastecimento
rigação e na produção de anidanças tributárias na legisla- adesão do Paraná ao convênio da isenção do Imposto Sobre
mais”, disse.
Circulação de Mercadorias e
ção. A mensagem foi enca- pelo Confaz.
Serviços (ICMS) nas receitas,
LEGISLAÇÃO - A Secretaria da minhada pelo governo do EsFazenda preparou um projeto tado para a Assembleia Legis- CÁLCULOS - A Receita Estadual bem como determinar a comde lei em que inseriu as mu- lativa após a ratificação da vai fazer os cálculos do impacto pensação que será necessária.

COCAMAR

Indústria produz fios
totalmente sustentáveis
Unidade conta com 300 colaboradores e são
produzidas 800 toneladas em média, por mês
m operação desde o começo dos anos 1980, a
unidade foi instalada
para produzir fios de algodão e, com o passar do tempo, flexibilizou a sua linha.
Atualmente, processa três
tipos de matéria-prima: além
de algodão - que é100% certificado, industrializa retalhos de
malharias e tecelagens e fibra
de poliéster derivada da reciclagem de embalagens pet,
que representa 15% da produção com fibras recicladas.

E

FIOS - São elaborados dois tipos de fios: os 100% compostos de algodão e os mistos, que
resultam da combinação de algodão e fibras sintéticas, ou
somente dessas últimas. A
unidade conta com 300 colaboradores e são produzidas 800
toneladas em média, por mês.
O gerente de Negócios Fibras e
Café, Nilton Perazollo Camargo, informa que os fios da Cocamar são fornecidos para
indústrias têxteis do Paraná e
de vários outros Estados, identificados com um selo (tag) que
demonstra ao mercado sua
contribuição para um consumo
mais sustentável. O selo também pode ser utilizado pelos
clientes para diferenciar e
agregar valor aos seus produtos - confecções em geral.

comprado em sua maior parte
de produtores da região Centro-Oeste do país -, a indústria
só trabalha com fibra que detenha a certificação BCI. A Better Cotton Initiative (BCI) é uma
organização sem fins lucrativos, criada em 2005, com sede
em Genebra, Suíça, que atua
para melhorar a produção
mundial do algodão para os setores que fazem parte da cadeia. “Além da qualidade,
quem adquire os nossos fios
recebe créditos de acordo com
a porcentagem de algodão que
constitui a composição do fio”,
acrescenta.

Já a fibra obtida a partir do desCERTIFICAÇÃO - Segundo Ca- fibramento de tecidos (retalhos
margo, no caso do algodão - com cores similares, que se-

riam descartados pelas indústrias), é adquirida pela cooperativa para produção de fio, a
exemplo do que acontece com
a fibra de poliéster cuja maté-

ria-prima são as embalagens
pet. “Os grandes magazines do
varejo e a indústria têxtil, que
respondem por uma participação expressiva na produção do

poliéster tradicional, têm optado cada vez mais por alternativas que priorizem a preservação do meio ambiente”, comenta Camargo.

Composições do fio pet
Geralmente, na Cocamar, os fios pet, que integram a linha Revival, são compostos
por 50% de poliéster e 50% de algodão, embora outros percentuais de mistura
sejam possíveis, podendo conter as três ou duas das matérias-primas.
As linhas de produtos reciclados:
• PA pet (50% algodão e 50% poliéster pet)
• Revival 14 (com 72% de algodão, 14% de Poliéster PET e 14% de desfibrado)
• Revival 25 (50% de algodão, 25% de Poliéster PET e 25% de desfibrado colorido)
• Revival 50% (50% de Poliéster PET e 50% de desfibrado branco)
• Light White (86% de Poliéster PET e 14% de desfibrado branco),
que proporciona cinco variações de composições.
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GESTÃO

Cocamar investe na
felicidade de seus colaboradores
O Programa FIC foi lançado na Indústria de Fios e o projeto piloto
dará subsídios para estender o trabalho para toda cooperativa
ecidida a fazer diferença, mais uma vez a
Cocamar inova com a
implantação de um
programa que visa monitorar e
estimular a Felicidade Interna
do Cooperativismo, o FIC Cocamar. No evento de lançamento,
dia 19/6, na Associação Cocamar, em Maringá, o Superintendente Administrativo e Financeiro, Alair Zago, falou sobre o desafio de pensar o novo
e de fazer diferença ao se propor a trabalhar com este indicador. “Acreditamos que a felicidade é o fator mais competitivo do mercado”, disse.

D

O objetivo do Programa FIC,
como ferramenta de gestão, é
estimular o bem-estar e a qualidade de vida dos indivíduos
que trabalham em cooperativa,
contribuindo para o aumento
da produtividade, dentro da
perspectiva que pessoas felizes produzem mais e melhor,
com resultados na vida pessoal e profissional, com reflexos sobre a comunidade.

melhor. A Cocamar está preocupada com o bem estar de
seus colaboradores”, complementou a Analista técnica e representante do Sescoop /PR,
Carolina Bianca Teodoro na
abertura do evento, que contou
também com a presença do
Superintendente de Operações
da Cocamar, Osmar Liberato, a
presidente da Pluricoop, Cleide
Bula, e Valquíria Demarchi
PILOTO - “Ter qualidade de vida Arns, gerente industrial da Inricoop (Cooperativa de Trabae produzir mais é o que busca- dústria de Fios.
lho de Executivos em Gestão
mos”, resumiu o Gerente de
Gestão de Pessoas, Fernando OBJETIVO - O Programa FIC foi e Treinamento), que será resVieira Filho, explicando que o desenvolvido pelo Sistema ponsável pelo diagnóstico e
trabalho tem início com o pro- Ocepar Sescoop, inspirado no implantação do programa FIC
grama piloto na Indústria de modelo FIB - Felicidade Inter- Cocamar, falou sobre o que se
Fios, mas a ideia é desenvolvê- na Bruta - com o objetivo de baseia o trabalho e como será
implantar a felicidade dentro desenvolvido.
lo em toda Cocamar.
do cooperativismo. Adriana
“Quem trabalha feliz, trabalha Pierini, representando o Plu- Citando estudos realizados,

Pierini afirmou que pessoas felizes são 25% mais eficientes
e eficazes do que pessoas tristes, são 47% mais produtivas,
50% mais motivadas e 82%
mais satisfeitas. “Se podemos
medir, podemos gerenciar. Tudo vai depender da atitude das
pessoas. A felicidade é soma
da genética, do que

Objetivo é estimular
o bem estar e a
qualidade de vida
de toda a equipe
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somos, das características pessoais, com as circunstâncias da vida e as atitudes intencionais, o que fazemos, apesar das circunstâncias”, explicou. Trabalho vai
ser implantado através de
diagnósticos, palestras, treinamentos e ações. As próximas etapas serão aplicação
do questionário, análise dos
resultados, elaboração e implantação de Plano de Melhorias.
ORIGEM - O Indicador FIC foi
inspirado no FIB, que ao invés
de mensurar o progresso de
uma nação a partir do crescimento econômico, baseia-se
no princípio de que o verdadeiro desenvolvimento de
uma sociedade humana se dá
quando o crescimento emocional e material são simultâ-
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neos, se complementando e
reforçando mutuamente. O indicador nasceu num pequeno
país no sul da Ásia chamado
Butão a partir da observação
do jovem príncipe que se incomodou com a preocupação
de se contabilizar apenas produtos e bens materiais. Ele
queria dimensionar a felicidade do povo.
O Programa tem quatro pilares: promoção de desenvolvimento socioeconômico sustentável e igualitário, preservação e promoção dos valores
culturais, conservação do
meio ambiente natural e estabelecimento de uma boa
governança, que tem tudo a
ver com os princípios e valores do cooperativismo.

que norteiam os indicadores
usados no diagnóstico que
mede a Felicidade Interna do
Cooperativismo estão distribuídos em nove dimensões:
bem-estar psicológico, saúde,
uso do tempo, vitalidade comunitária (acolhimento), cultura, educação, meio-ambiente, governança e padrão
DIMENSÕES – Já os princípios de vida.

FIAÇÃO

Finalistas do projeto de
Show Room são premiados
Desafio era dar forma para o novo ambiente de apresentação
dos produtos da Indústria de Fios da Cocamar
premiação das três
equipes finalistas do
projeto de Show Room
para a Indústria de
Fios ocorreu no último dia
19/6, no auditório da Cocamar,
com a participação da banca
de seleção e alunos premiados. O concurso foi desenvolvido pela cooperativa em parceria com a Feitep (Faculdade
de Engenharia e Inovação Técnico Profissional de Maringá).

A

Ao todo foram 13 grupos formados por alunos de vários
semestres dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Design
de Interiores e as Engenharias
da Feitep que aceitaram o desafio de dar forma para o novo
ambiente de apresentação dos
produtos da Indústria de Fios
da Cocamar e entregar um
projeto completo em cerca de
20 dias. A ideia era criar um
ambiente que transmitisse os
três pilares que movem a cooperativa que é a sustentabilidade, a inovação e a tradição
do cooperativismo.

cooperativa com as instituições de ensino. Até o final do
ano devem iniciar as obras de
implantação do novo show
room da Indústria de Fios para
receber clientes, estilistas e
os demais públicos.
Na abertura do evento, a gerente industrial Valquiria Demarchi agradeceu aos ganhadores pelo esforço empenhado
e ressaltou a qualidade dos resultados obtidos. “Foi difícil
escolher ante as excelentes
ideias”, disse.

SHOW ROOM - “Precisávamos
pensar em algo diferente para
estruturar nosso novo show
room. Daí surgiu a ideia da
parceria e recebemos trabalhos fantásticos”, afirmou o
gerente comercial Nilton Pe- PARCERIA - “A parceria entre
razollo, destacando a impor- instituições de ensino e emtância de envolvimento da presas é o futuro. Com base

nesse projeto, aproveitamos a
ideia e abrimos oportunidades
para trabalhos semelhantes”,
comentou Claudineia Caires
Bressanin, diretora administrativa da Feitep, acrescentando que o mais importante é
o aprendizado. “Esse contato
com clientes é fundamental
para os alunos entenderem o
que é o mercado de trabalho”,
complementou a professora
Lilian Gnôsa, coordenadora do
curso de Arquitetura e Urbanismo.
Além de uma equipe de profissionais da Feitep, fez parte da
banca de seleção o corpo técnico da Cocamar: Maurício

Chaves, coordenador de Obras,
Valquíria Demarchi, gerente
industrial e Nilton Perazollo,
gerente comercial.

Trabalhos
surpreenderam
pela qualidade

VENCEDORES - A equipe vencedora é composta pelos alunos Isabella Pardim, Esdras
Isaías Paris Xavier, Aline Aparecida Colussi Ortiz e Viviam
Roberta Pereira. Às três equipes finalistas foram entregues
prêmios em dinheiro, dado
pela Cocamar, descontos variados em curso de extensão,
pela Feitep, estágio não remunerado à equipe vencedora durante a execução da obra, kits
de produtos Cocamar e troféus.
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INTEGRAÇÃO

Grupo visita fábricas da
John Deere no Rio Grande do Sul
Além de conhecer as fábricas, os visitantes participaram de palestras
sobre os diferenciais dos equipamentos e toda a sua qualidade de produção
MATEUS GIROTTO
Cocamar Máquinas,
concessionário John
Deere em Maringá,
Paranavaí e São Pedro
do Ivaí, promoveu visitas às
fábricas de máquinas e implementos agrícolas da John
Deere, no Rio Grande do Sul,
nos dias 18 e 19 de junho. As
visitas fazem parte do processo de integração entre
agrônomos e técnicos da Cocamar, com a equipe de agricultura de precisão da Cocamar Máquinas.

A

Formando a comitiva de 32 colaboradores, estavam agrônomos, gerente regional de
unidades, coordenador técnico, supervisor de marketing,
membros da equipe de agricultura de precisão, consultores estratégicos de negócios,
supervisores de vendas e pósvendas. Todos da Cocamar e
Cocamar Máquinas.
ROTEIRO – No dia 18, em Horizontina, conheceram a fábrica de 122.700 metros
quadrados, a maior unidade
no Brasil e uma das plataformas mundiais de exportação e de desenvolvimento
tecnológico da John Deere.
Instalada no país desde
1945, atualmente a fábrica
produz colheitadeiras de

grãos, plataformas e plantadeiras.
A visita em Montenegro, no
dia 19, fez o grupo conhecer
uma das fábricas mais modernas do mundo, que iniciou
seus trabalhos em 2007,
quando deu início à produção
de oito modelos, e hoje fabrica
todos os 26 modelos da linha
5.000 a 8.000.
CONHECIMENTO – Além de
conhecer as fábricas, os visitantes participaram de palestras sobre tratores, colheitadeiras, plantadeiras e agricultura de precisão, entendendo
os diferenciais dos equipamentos John Deere e toda a
sua qualidade de produção.
O coordenador técnico da Cocamar, Rafael Furlanetto, que
conheceu de perto os processos de fabricação, afirma que
“a utilização de equipamentos
John Deere no campo é mais
que uma ferramenta de trabalho, é uma solução que os
agricultores podem ter em
suas mãos, encontrando na
grande rede de concessionários espalhadas por todo Bra- das nos objetivos propostos
sil”.
pela John Deere”, explica o
gerente geral de negócios da
Hoje a Cocamar Máquinas tem Cocamar Máquinas, João Carsido referência em agricultura los Ruiz. Para João Carlos, inde precisão. “Somos uma das tegrar a equipe técnica e
concessionárias mais avança- efetuar vendas de pacotes de

otimização de máquinas,
acompanhando as recomendações agronômicas, é uma
das fases finais para oferecer
um serviço completo e eficiente para os clientes da
John Deere.

Comitiva contou com
32 colaboradores
da Cocamar e
Cocamar Máquinas
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EM MARINGÁ

Núcleo Feminino tem encontro anual
Cerca de 400 produtores prestigiam
o evento que contou também com o
lançamento da terceira edição do
Festival de Sabores Chefs do Campo
erca de 400 produtoras entre cooperadas e
esposas de produtores
associados à cooperativa, representando dezenas de
municípios das regiões noroeste e norte do Paraná, prestigiaram dia 14/6, em Maringá
(PR), mais uma edição do Encontro Anual do Núcleo Feminino, promovido pela Cocamar.

C

Tendo como tema “Tempo de
compartilhar”, a abertura do
evento foi feita pelo o vice-presidente, José Cícero Aderaldo,
que falou sobre o empoderamento feminino e o crescente
espaço ocupado pela mulher
no campo, inclusive nas posições de comando. Ele ressaltou a importância de as mulheres de posicionarem como
parceiras dos maridos ou pais,
ajudando a gerir a propriedade
rural e garantindo a sucessão

familiar. “Estamos trabalhando para isso, investindo na
capacitação dessas mulheres”, afirmou.
PROGRAMAÇÃO - O encontro é
uma das realizações mais importantes para o público feminino, no calendário da Cocamar e uma oportunidade para
que as participantes fortaleçam ainda mais o seu relacionamento. Como parte da programação, teve palestra com a
psicóloga motivacional Priscilla de Sá e com Fábio de Andrade, da Cocamar Máquinas,
abordando o tema “Agricultura
de precisão”.
Contou ainda com atrações
culturais, como as apresentações de Tamires Maia, show
sertanejo no almoço e lanche,
ginástica e dinâmica, com Juliana Wagner, do Social Coca-

mar e homenagem às facilitadoras.
MESA REDONDA – Um dos
pontos altos do evento foi a
mesa redonda sobre temas relacionados ao maior envolvimento da família na gestão da
propriedade rural e nas atividades da cooperativa, sucessão familiar, planejamento e
expectativas para o futuro,
além do compartilhar de experiências das participantes no
agronegócio, a frente da propriedade ou como parcerias
dos maridos.

Entre as debatedoras estavam
as produtoras da Cocamar
Eliete Nespolo, de Iporã, Sandra Carrara, de Jaguapitã e
Marilza Vendramin, de Paranavaí, tendo a presidente da So-

ciedade Rural de Maringá,
Maria Iraclézia de Araújo, como mediadora. Teve ainda a
apresentação e degustação da
maionese “Made in Roça” e
sorteio de brindes.

A terceira edição do Chefs do Campo
Como parte do evento, foi
promovido ainda o lançamento da terceira edição
do Festival de Sabores
Chefs do Campo, para produtoras rurais ligadas à
Cocamar. O objetivo é resgatar pratos tradicionais
da culinária rural da região. Este ano, o concurso
terá duas categorias - carnes e massas e as inscri30 | J or na l d e Se r viç o C oc a mar

ções já começaram a ser que além de premiação,
feitas no próprio evento.
terão suas receitas apresentadas no programa de televiCom a participação esperada são RIC Rural, para todo o
de dezenas de produtoras, a Estado. As 5 receitas venceexemplo dos anos anterio- doras do ano passado foram,
res, serão escolhidas 15 se- também, preparadas pelo
mifinalistas por um júri es- chef Eduardo Pinheiro, do
pecialmente convidado, e Haddock Buffet de Maringá,
suas receitas serão publica- em eventos com a participadas em uma revista especial. ção de dirigentes e cooperaDessas sairão as 5 finalistas, dos da Cocamar.

MULHER

Sem medo de desafios
Marilza Beraldi Vendramin, de Paranavaí, é um exemplo
da força feminina no campo e na cooperativa
esde que se conhece
por gente, Marilza
Beraldi Vendramin,
de Paranavaí, sempre
foi do tipo que batalha pelo
que quer e não foge aos desafios da vida. Começou a trabalhar cedo e depois que se
casou com o produtor Lúcio
Vendramin, continuou na luta,
chegando a montar uma loja
de roupas. Por isso, quando o
marido faleceu em 1999, deixando-a com três filhos adolescentes, apesar de não entender nada de agricultura e
nunca ter se envolvido com os
negócios de Lúcio, não teve
dúvida em assumir o trabalho
e as funções dele na empresa
rural da família.

D

Apesar das dificuldades iniciais, o fato de trabalhar em
sociedade com a família de
Lúcio a ajudou. “Neste período, tive a oportunidade de
aprender a não só administrar
uma empresa rural, mas também a lidar com o dia a dia da
propriedade”, conta Marilza.
Por isso, quando assumiu de
vez os negócios, com o fim da
sociedade em 2011, não teve
dificuldade de continuar tocando tudo sozinha.

eventos técnicos da cooperativa, tem se envolvido com o
Núcleo Feminino de Paranavaí, do qual é coordenadora,
assumiu como integrante do
Conselho Consultivo da Cocamar, capacitando-se para
isso, além de agora participar
do Programa de Desenvolvimento de Liderança Feminina,
experiência que tem gostado
muito, e ser eleita para o Conselho de Administração da
ORIENTAÇÃO - “Sempre foi recém-criada Cooperativa de
muito importante contar com Produtores do Comércio Solia orientação do cunhado, da dário.
equipe técnica da Cocamar e
dos funcionários”, afirma, Marilza diz que nunca teve
ressaltando que continua medo de enfrentar desafios e
sempre aprendendo. Por isso o fato de ter que agarrar com
participa de dias de campo e unhas e dentes uma das

maiores empreitadas de sua
vida, sem entender nada do
assunto, acabou ajudando-a a
superar a perda do esposo.
LARANJA- Nesta época, a
propriedade da família em
Guairaça, município vizinho a
Paranavaí, tinha laranja, gado
e mandioca. Aos poucos, a laranja foi ganhando espaço e
atualmente Marilza cuida dos
76 hectares ocupados com
pomares das variedades pera,
valência e principalmente parte do pomar é antigo. IniIapar. São produzidas uma ciamos agora a reforma dos
média de três caixas por pé. lotes mais antigos”, comenta
a cooperada que acompanha
“Sigo todas as recomenda- de perto todos os trabalhos
ções técnicas da Cocamar, executados na propriedade e
mas o solo é muito arenoso e cuida de todos os detalhes.

Cooperada iniciou
recentemente a
reforma dos lotes
mais antigos
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AÇÃO

Oficina mobiliza liderança jovem
Parque industrial é um
dos maiores e mais
diversificados do
cooperativismo brasileiro
erca de 30 jovens
produtores, entre
cooperados, filhos,
filhas e netos de
produtores associados da
Cocamar participaram no último dia 8 de junho, na Associação Cocamar, em Maringá, da Oficina Planeta do
Futuro, ação que faz parte do
Programa Liderança Jovem,

C
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desenvolvido em parceria
com o Sescoop. Com atividades bastante interativas, a
oficina trouxe uma série de
missões para as equipes,
buscando fazer os jovens
pesquisarem e pensarem
sobre a importância do cooperativismo para o agronegócio e sobre o papel do jovem na Cocamar.

PARTICIPAÇÃO - O objetivo
desse trabalho é despertar
o interesse pela participação cooperativista entre os
jovens, além de capacitá-

los para assumir os negócios da família e dar continuidade ao trabalho dos
pais também junto à cooperativa. O mesmo trabalho foi

desenvolvido dia 18 de maio
para cerca de 40 jovens da
região de Londrina, no auditório da Cocamar no município.

AÇÃO SOLIDÁRIA

Dia C produz 23 mil fraldas
geriátricas em Maringá
Participaram mais de 600 colaboradores voluntários das cooperativas
Cocamar, Sicredi, Sicoob, Unimed, Uniodonto, Unicampo e Pluricoop
eunidos na manhã
de 30/6 na Associação Cocamar em Maringá (PR), mais de
600 colaboradores voluntários, representando sete cooperativas, participaram de
uma ação solidária do Dia de
Cooperar, oportunidade em
que em menos de duas horas,
produziram 23 mil fraldas geriátricas para doação a três
entidades assistenciais da cidade.

R

Promovido anualmente nesta
época, como parte das comemorações do Dia Internacional do Cooperativismo, o Dia
de Cooperar, também chamado de Dia C, contou com
mais de uma centena de realizações solidárias no Paraná
que mobilizaram milhares de
colaboradores voluntários e, sentantes das cooperativas
em muitos casos, também os Cocamar, Sicredi, Sicoob, Unimed, Uniodonto, Unicampo e
seus familiares.
Pluricoop.
SEGUNDO ANO - Em Maringá,
os trabalhos foram coordena- “AMOR AO PRÓXIMO” - Ao
dos pela Casa das Fraldas São pronunciar-se na abertura
José, de Campo Mourão, que dos trabalhos, o presidente da
há anos se dedica a trabalhos Cocamar, Divanir Higino, desassim. A proposta de produzir tacou que o evento do ano
fraldas geriátricas aconteceu passado foi destaque naciopelo segundo ano consecutivo nal, resumindo: “Uma dena cidade, alcançando o obje- monstração de amor ao prótivo de superar os números de ximo, em que as pessoas
2017, quando o Dia C regis- doam parte de seu dia para
trou a elaboração de 20 mil fazer o bem a quem muito
unidades. Participaram repre- precisa”.
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O vice-presidente
José Cícero Aderaldo e o superintendente de Operações,
Osmar Liberato, além de vários gerentes e cerca de 200
colaboradores, também marcaram presença. Compareceram dirigentes das demais
cooperativas e o Sistema
Ocepar foi representado pelo
seu coordenador de desenvolvimento humano, Humberto Bridi.
DEMANDA - Marta Kaiser,
presidente da Casa das Fraldas São José, explicou que
as cooperativas adquiriram

os materiais e, nos últimos
dois meses, cerca de 200 voluntários de Campo Mourão
trabalharam no recorte das
fraldas para que fossem finalizadas numa sequência
em série, em Maringá.
“Cada idoso ou pessoa com
deficiência, atendida em entidades, demanda geralmente
cinco fraldas por dia”, comentou. Toda a produção foi destinada ao Lar dos Velhinhos,
Associação dos Pais e Amigos
dos Excepcionais (Apae) e
Promoção do Voluntariado Paranaense (Provopar).

Sicredi União marca presença
Para marcar o Dia Internacional do Cooperativismo, a
Sicredi União PR/SP promoveu 55 ações, articulada por
todas as agências da sua
área de atuação. Ao todo,
mais de mil colaboradores
da instituição financeira cooperativa, incluindo os diretores, participaram das atividades que impactaram
mais de 50 mil pessoas e 20
entidades.
Com o tema “Atitudes simples movem o mundo”, a iniciativa mobilizou voluntários
de cooperativas de todo o
país para a promoção de
ações diversificadas e rela-

cionadas à responsabilidade
social, ambiental, saúde, esporte, lazer e outras. Em Maringá, por exemplo, a Sicredi
União foi parceria da Cocamar, Unimed, Sicoob, Uniodonto, Unicampo e Pluricoop
na produção de 23 mil fraldas
geriátricas.

comenta a assessora de Programas Sociais da Sicredi
União, Gisely Almeida, parabenizando o trabalho dos voluntários.
As agências da Sicredi União
de Paranavaí, Graciosa e Sumaré (foto abaixo) também
confeccionaram fraldas geriátricas. O trabalho contou com
a parceria do Rotary Club Paranavaí Entre Rios. A entrega
das 1.500 unidades foi agendada para o dia 7 de julho, no
asilo Lar dos Vicentinos, que
abriga cerca de 70 idosos.

BONS RESULTADOS - “Este é
o segundo ano consecutivo
que realizamos esta ação e
os resultados são muito positivos. Conseguimos superar
a produção do ano passado e
sabemos que essa doação é
muito bem-vinda nas entidades, porque a demanda por FAZER O BEM - “A mobilizaesse tipo de produto é alta”, ção do ‘Dia C’, assim como
tantos outros projetos sociais
e ambientais que desenvolvemos, deixam o mundo um
pouco melhor. A união de forças é a essência do cooperativismo e quem participa
sabe o quanto é gratificante
ajudar o próximo. Fazer o
bem faz bem e ainda gera
efeitos multiplicadores em
toda a sociedade”, reforça
Gisely.

Baixe o aplicativo gratuíto QR Code para
ver vídeos, fotos e mais informações
sobre esta reportagem, posicionando o
celular sobre o código acima. Ou acesse
o site www.jornalcocamar.com.br
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BENEFICENTE

Bazar Solidário atinge objetivos
Evento é organizado com peças arrecadas pela campanha “Inverno Solidário”
que a cooperativa realiza através do setor social e do Instituto Cocamar
om grande participação, foi realizado nos
dias 12 e 13/6 o já tradicional Bazar Solidário da Cocamar onde os colaboradores de baixo poder aquisitivo da cooperativa tiveram a
oportunidade de adquirirem
agasalhos a preços simbólicos. “O pessoal das fábricas
aguardam com ansiedade e
sempre prestigiam o evento.
Novamente atingimos plenamente nossos objetivos”,
afirma Juliana Soares Luiz,
analista de Responsabilidade
Social.

C
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GINCANA - O bazar é organizado com as peças arrecadas
pela campanha “Inverno Solidário” que a cooperativa realiza através do setor social e
do Instituto Cocamar, responsável pelas atividades de responsabilidade socioambiental. A arrecadação é feita
através de uma gincana, onde
as equipes campeãs de cada
categoria - unidades de pequeno, médio ou grande porte
-, ganham um prêmio extra de
R$ 2 mil em cobertores mais
R$ 300 para uma ação de voluntariado nas entidades be-

neficentes escolhidas pelas
equipes vencedoras.
Tudo que é arrecadado nas unidades é destinado pela própria
unidade a uma entidade beneficente de sua escolha, e com o
que é arrecadado em Maringá, é
feito o Bazar Solidário. Ao final,
os itens não comercializados
também são entregues às entidades assistenciais cadastradas. Este ano, o complexo Maringá e todas as unidades da cooperativa arrecadaram mais de
27.790 peças entre roupas e calçados, além de 356 cobertores.

PASSAPORTE - No bazar, realizado ao lado da Administração
Central, em Maringá, colaboradores podem adquirir um
passaporte por R$ 10,00 e,
com ele, escolher até 20 itens,
ganhando também uma sacola

personalizada e uma manta
nova. Ao final, ainda concorrem ao sorteio de vários prêmios como jogos de cama,
edredons e cobertores comprados com o valor arrecadado
com a venda dos passaportes.

ORIENTAÇÃO JURÍDICA

A recuperação judicial
do produtor rural
Com o recente julgado, abriu-se um precedente em favor daqueles que não
tenham registro mercantil e estão passando por dificuldades financeiras
DR. ALEXANDRE RAPOSO*
onfesso que não era
esse o tema que havia escolhido para a
coluna deste mês,
mas tendo em vista o recente
julgado no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
(Agravo de Instrumento nº
2251128-51.2017.8.26.0000)
em 09/ 05/2018, que versa
sobre a recuperação judicial
de produtor rural e ainda o
recente advento da paralisação em razão do preço do diesel, que gerou reflexos negativos em toda a economia,
mormente no agronegócio,
resolvi fazê-lo.

C

O administrador do agronegócio diligente, que utiliza das
mais modernas ferramentas
de administração e adepto a
gestão de compliance, certamente compreenderá os reflexos positivos que o julgado citado acima poderá trazer para
o seu negócio.
PROTEÇÃO - O instituto da Recuperação Judicial (Lei
11.101/05) tem influência
norte-americana, e é relativamente novo no sistema jurídico brasileiro, substituindo o
antigo decreto lei 7.661 de
1945, que já se fazia ultrapassado, aquele veio para inovar,
dando ênfase a empresa, e seu

contexto social em face do interesse comum, visando à superação da crise financeira-econômica do devedor, estimulando a atividade econômica, permitindo a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos
interesses dos credores. Com
isto, as sociedades empresariais, em grande número as rurais, têm se utilizado da proteção recuperacional conferida
pela Lei de Recuperação Judicial.
No entanto, não andou bem
o legislador na elaboração
da Lei quanto ao produtor
rural pessoa física, que não
tenha o registro mercantil, e,
por consequência, não era
reconhecido como empresário, não existindo na Lei n.
11.101/05 previsões que lhe
facultassem o direito de requerer o benefício, visto que
essa Lei disciplina apenas a
Recuperação Judicial, a extrajudicial e a falência do
empresário e da sociedade

empresária, conforme o dis- PRECEDENTE - Com o recente
julgado citado acima, abriu-se
posto em seu art. 1º.
um precedente em favor daINSTRUMENTO LEGAL - Como queles produtores rurais que
é de conhecimento notório, de não tenham registro mercantil
que a grande maioria dos pro- e estão passando por dificuldutores rurais exerce seu ofí- dades financeiras, mas que
cio rural no âmbito familiar, veem no instituto da Recupena modalidade pessoa física, ração Judicial uma saída.
sem registro mercantil, tal situação, por si só, pode impedir Os desembargadores do Tribuo acesso a esse importante nal de Justiça do Estado de
instrumento legal de recupe- São Paulo entendem que:
ração momentânea de dificul- “não é necessária a inscrição
dade financeira.
na Junta Comercial há pelo
menos 2 anos para que o emOutro obstáculo é a imposição presário produtor rural possa
estabelecida no caput do art. requerer a recuperação judi48 da Lei n. 11.101/05, que cial, pois pode fazer prova do
exige no momento em que se exercício da atividade rural
pede em Juízo a Recuperação por outro meio, que não a insJudicial, a de a comprovar ati- crição de seus atos constituvidade regular empresarial há tivos na Junta Comercial.”
mais de dois anos. Tal imposição, muitas das vezes, invia- ESPERANÇA - Com isto, o TJ
bilizam o pedido, ficando o de São Paulo ao julgar proceprodutor rural nas mãos dos dente o pedido de Recuperacredores, e pior, sem poder de ção Judicial com reconhebarganha, o que certamente cimento de atividade emprepoderá levá-lo a uma dilapi- sarial com registro inferior a
dois anos, aumenta a espedação de patrimônio.

Assim, aqueles produtores rurais que estejam
em crise financeira-econômica, poderão
elaborar com a ajuda de um especialista um
bom plano de Recuperação Judicial.”

rança do produtor rural de que
em breve o STJ se posicione
de forma definitiva em seu
favor. Assim, aqueles produtores rurais que estejam em
crise financeira-econômica,
poderão elaborar com a ajuda
de um especialista um bom
plano de Recuperação Judicial
e apresentá-los aos seus credores, a fim de evitar a falência.
Deste modo, o legislador ao
trazer um moderno mecanismo jurídico, que com o suporte do Estado possa auxiliar a
recuperação de empresas que
possuam condições de se restabelecer, garantindo o bemestar social, com a manutenção da fonte produtiva, dos
empregos dos trabalhadores e
pagamentos dos credores, e
se dê continuidade à cadeia
produtiva, gerando arrecadação de impostos, empregos
indiretos e fomento da economia, em um círculo virtuoso
que ao final se traduz em
crescimento econômico do
país.
(*) a.raposo@alexandreraposo.
adv.br
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2º SEMESTRE

Cocamar promove o Projeto Verbem
Estrutura móvel com oftalmologista
percorrerá unidades atendendo
colaboradores e cooperados para
prevenção da saúde ocular
área de Gestão de
Pessoas da Cocamar
planeja realizar no
segundo semestre
deste ano o Projeto Verbem,
um mutirão com foco no
quadro de colaboradores e
também de cooperados que,
como diz o próprio nome,
constará de triagem e atendimento por parte de um
profissional oftalmologista,
para prevenção da saúde
ocular.

A
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Os atendimentos serão prestados em uma estrutura móvel que percorrerá unidades
polo em toda a área de atuação da cooperativa. Nessas
visitas, óculos serão comercializados a valores reduzidos, com modelos a partir de de todas as idades, a comeR$ 79 e R$ 179, incluindo ar- çar por crianças, que nem
sempre apresentam um
mação e lente.
desempenho satisfatório
De acordo com especialis- nos estudos porque podem
tas, o cuidado com a visão é não estar enxergando diimprescindível em pessoas reito. Da mesma forma, é

comum, por falta de tempo,
as pessoas deixarem para
segundo plano a preocupação com a própria saúde, incluindo a necessidade de
periódicas revisões oculares.

O Projeto Verbem é a oportunidade oferecida pela Cocamar a colaboradores e
cooperados não apenas para
colocar a saúde ocular em
dia, mas também para prevenir enfermidades.

MEMÓRIA

Reynaldo Costa fez história
em Maringá e na Cocamar
Com sua criatividade para o desenho, a pintura e as artes gráficas, não
apenas tornou-se um profissional reconhecido, como seu nome está perenizado
uita paz pra
você!”. Era assim
que o gráfico, designer e artista
plástico Reynaldo Costa costumava saudar as pessoas.
Entre os mais antigos colaboradores da Cocamar, ele foi
contratado em 1976 para administrar a gráfica que a cooperativa instalou em sua
antiga sede, na Avenida Prudente de Moraes, próximo ao
Estádio Willie Davids.

M

Até o início de 2018, mesmo
tendo se aposentado há muitos anos, o ativo Reynaldo
fazia questão de continuar
cumprindo expediente na cooperativa, movido por uma
grande paixão: a organização
do Acervo Histórico.
Casado com Laura, união da
qual nasceram três filhas,
que lhes deram vários netos,
Reynaldo, seus pais e irmãos
deixaram São Sebastião do

Paraíso (MG), a terra natal,
em 1951, para serem pioneiros de Maringá. Nessa época
a cidade paranaense, ainda
um distrito de Mandaguari,
estava prestes a se tornar
município.
Com sua criatividade para o
desenho, a pintura e as artes
gráficas, Reynaldo Costa não
apenas tornou-se um profissional reconhecido, como tem
seu nome eternizado na história de Maringá. No começo
dos anos 1960, venceu um
concurso instituído pela Prefeitura para a criação do brasão e da bandeira do município, trabalho que fez também para várias outras cidades do Paraná e do Brasil. Ao
mesmo tempo, saíam de sua
prancheta dezenas de logotipos encomendados por empresas e instituições, entre os
quais o da Universidade Estadual de Maringá (UEM). Por
muitos anos ainda, coube a

ele elaborar manualmente em
papel, com impressionante riqueza de detalhes que seguiam à risca as diretrizes da
heráldica, da qual era estu-

dioso, as honrarias propostas as publicações disponíveis
pela Câmara de Vereadores. desde o início da cooperativa,
assim como audiovisuais,
Na Cocamar esse senhor edu- tendo também reunido e catacado, gentil e atencioso com logado milhares de registros
quem o procurasse, foi o res- fotográficos, documentos, imponsável também, durante dé- pressos, objetos, ferramentas
cadas, pela criação de deze- e equipamentos – grande parnas de logotipos, como o que te dos quais saiu ao seu ensimbolizou os 50 anos da coo- calço. Graças ao trabalho de
perativa, em 2013. Mas um de Reynaldo Costa, que faleceu
seus maiores legados, que no dia 25 de junho, aos 82
igualmente o perenizam na anos, vítima de um câncer, o
história da organização, é o Acervo da Cocamar é consideAcervo Histórico. Com cuidado rado um dos mais completos
e o seu peculiar capricho, Rey- e valiosos do cooperativismo
naldo mandou digitalizar todas brasileiro.
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SEGURANÇA

O risco da automedicação
Prática comum é mais perigosa
do que se imagina. Esse é um
dos alertas que vêm sendo feitos
pela Cocamar em suas reuniões
eja por conta própria
ou por indicação, o
simples ato de tomar
remédios sem recomendação médica pode ser
mais prejudicial à saúde do
que se imagina. Isso porque
os perigos da automedicação
vão além do agravamento da
doença, já que o uso inadequado de medicamentos po-

S
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de causar até mesmo a morte. Esse é um dos alertas que
vêm sendo feitos pela equipe
do Programa de Segurança
da Cocamar.
ALÍVIO - É bastante comum
ter em casa um estoque de
comprimidos e pílulas para
amenizar as dores mais diversas. Porém, o

alívio dos sintomas
após a automedicação nem
sempre significa que houve
um tratamento adequado. E
muito menos que o problema
foi resolvido, pois a prática
pode estar mascarando problemas mais sérios. É preciso
entender como o uso indevido
de medicamentos pode afetar
a saúde e saber como se proteger dos perigos da automedicação.
Esta se caracteriza pela prática de tomar remédios, sem
a avaliação prévia de um profissional de saúde. Nessas situações, a pessoa tende a
medicar-se por conta própria
ou por indicação de amigos,
familiares e conhecidos. Tal
hábito geralmente está relacionado à intenção do paciente em aliviar algum sintoma.
PESQUISA - O Brasil é recordista mundial em automedicação. De acordo com pesquisa de 2016 feita pelo Instituto de Ciência Tecnologia e
Qualidade, 72% dos brasilei-

ros se medicam por conta
própria. Além do uso inadequado, muitos têm o hábito de
aumentar as dosagens para
obter alívio mais acelerado.
Outro dado relevante mostra
que 40% da população faz o

autodiagnóstico por meio da maior o grau de escolaridade,
internet.
maior é a prática da automedicação pelos brasileiros. Já
Surpreendentemente, a edi- em relação ao gênero, os
ção anterior da mesma pes- dados são bastante próximos:
quisa, realizada em 2014, 76,7% dos homens e 75,1%
também apontou que quanto das mulheres têm o hábito de
se automedicar.

Consequências são graves
Não é somente o fato de
tomar o remédio sem recomendação médica que pode
trazer riscos à saúde. Doses
em excesso, administração
inadequada e uso para fins
não indicados também trazem consequências perigosas.

Os analgésicos, anti-inflamatórios e antitérmicos são
os maiores causadores de intoxicação pelo uso de medicamentos. O problema pode
surgir quando há uma superdosagem na ingestão do remédio, resultando em reações alérgicas. Em quadros
graves de intoxicação, pode
O principal problema está no haver a morte do paciente.
fato da automedicação contribuir para a dificuldade e CRIANÇAS - Nos casos de inatraso no diagnóstico de de- toxicação infantil por uso de
terminadas doenças, agra- medicamentos, os riscos são
ainda maiores em crianças
vando o problema.

com menos de seis anos de
idade. O acúmulo da substância no organismo pode
comprometer o funcionamento dos órgãos e gerar
outras sequelas.
O uso indevido de medicamentos, até mesmo os de
venda livre, pode trazer consequências ao organismo.
Por isso, consultar um profissional de saúde e ler a
bula é sempre a melhor opção em qualquer sinal de
problema.

VENDA FRACIONADA - Uma
das alternativas para auxiliar
no combate ao uso indevido de
medicamentos seria promover
a venda fracionada. Isso favoreceria o acesso aos remédios,
aumentaria as chances de
adesão ao tratamento e, ainda
mais importante, evitaria o
desperdício. Atualmente tal
proposta está em análise no
senado, por meio do projeto de
lei nº 98/2017.
INTOXICAÇÃO - Em relação à
intoxicação por uso de medicamentos, os números também podem ser bastante assustadores. De acordo com o

Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas,
cerca de 30 mil casos de internação são registrados por ano
no Brasil, sendo as crianças as
maiores vítimas - menores de
5 anos de idade representam
uma parcela de aproximadamente 35% dessa estatística.
CAUSAS - A principal causa da
automedicação talvez esteja
relacionada a um aspecto cultural, em que tomar remédio
por conta própria, alivia a dor
de imediato. No entanto, outras causas podem contribuir
para essa prática como a precariedade do sistema de saúde, dificuldade para marcar
consultas médicas, variedade
de produtos fabricados pela indústria farmacêutica, venda
livre de medicamentos, livre
acesso à informações sobre
doenças por meio da internet e
falta de fiscalização na venda
de medicamentos prescritos.
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Cocamar recebe premiação em Curitiba
A Cocamar foi uma das empresas paranaenses homenageadas pelo jornal Diário
Indústria & Comércio, de Curitiba, no Prêmio Melhores do
Ano Paraná 2017/18, durante
solenidade dia 29/5, no Museu Oscar Niemeyer (MON),
na capital.
O supervisor do Trade Marketing de Curitiba, Silvio Bernardino, representou a cooperativa, que recebeu a premiação na categoria Complexo
Industrial.
Segundo os dirigentes do Diário Indústria & Comércio, que
circula há 41 anos, o reconhecimento foi instituído com a
finalidade de mostrar e valo-
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rizar as boas iniciativas pessoais e empresariais desenvolvidas no Estado, analisando-se os mais diversos
segmentos.

A publicação informou que
para chegar aos nomes
das empresas premiadas,
sua equipe de profissionais - jornalistas, articu-

listas e colunistas - foi
convidada a pesquisar, indicar, avaliar e debater
com suas redes de fontes
e contatos.

PLANO COLLOR

Advogado assegura que produtor
ainda pode recuperar recursos
Especializado no assunto, Diogo Martinati explica que o STJ confirmou o direito dos
produtores que tinham financiamento rural junto ao Banco do Brasil em março de 1990
s produtores que tinham financiamentos
na modalidade rural
(custeio, investimento, compra de máquinas, tratores, dentre outros) em março
de 1990 junto ao Banco do Brasil, com previsão de atualização dos seus saldos pelos
índices de reajuste monetário
fixado para remuneração dos
depósitos em cadernetas de
poupança, ainda podem exigir
na justiça a restituição de valores cobrados indevidamente
em razão do desastroso conjunto de reformas econômicas
criado à época, com o intitulado “Plano Collor”.

O

A afirmação é do advogado
Diogo Martinati, de Maringá,
procurado pelo Jornal Cocamar
por orientação do integrante do
Conselho de Administração da
cooperativa, Afonso Akioshi
Shiozaki.
CONFIRMADO - De acordo com
o advogado, o Superior Tribunal
de Justiça (STJ), no âmbito de
uma ação civil pública, confirmou o direito dos produtores
que tiveram financiamento rural junto ao Banco do Brasil no
fim dos anos 1980, especificamente aqueles contratos que
estavam vigentes em março de
1990 - ou seja, com prazo/vencimento posterior aquele mês
-, à restituição de créditos decorrentes da diferença apurada
entre o IPC de março de 1990
(84,32% - percentual indevido

A correção devida que deveria
ter sido aplicada pelo banco de
41,28% em março de 1990
somou NCz$ 451.728,03, perfazendo uma diferença de NCz$
470.987,76 cobrada em excesso, que atualizada para data
de hoje e em moeda atual, soma a quantia aproximada de R$
200.000,00, que é quanto o
banco terá que devolver ao proPODE REAVER - “Mesmo com o dutor.
transcurso de quase três décadas, o produtor que à época não “Dependendo do valor do crétomou nenhuma medida, ainda dito tomado e do saldo do fipode reaver os valores corres- nanciamento em março de
pondentes a diferença de 1990, os valores se mostram
43,04%, proveniente do exces- ainda mais significativos, cheso de correção aplicada em mar- gando a cifras milionárias”,
ço de 1990”, explica Martinati. acrescenta Martinati.
Ele cita como exemplo um caso
concreto: um financiamento NÃO DEMORAR - Ele explica
para custeio de safra, firmado que considerando o estágio
em novembro de 1989, com ven- final da ação civil pública no
cimento, em uma única parce- Superior Tribunal de Justiça
la, em junho de 1990, no valor (STJ) - que aguarda o julgade NCz$ 157.433,77 (cruzados mento de recursos internos,
novos, a moeda da época). Com mas com o cerne da questão
a correção indevida aplicada definida pela Corte, já havendo,
pelo banco de 84,32% em mar- inclusive, milhares de ações
ço de 1990, o montante somou provisórias ajuizadas em todo
o país, liquidando e exigindo do
NCz$ 922.715,79.
que não deveria ter sido aplicado pelo Banco do Brasil
sobre os saldos devedores) e o
BTN fixado em idêntico período
(41,28% - percentual devido
que deveria ter sido aplicado
pelo Banco do Brasil sobre os
saldos devedores), perfazendo,
então, uma diferença cobrada
a maior de 43,04%.

O Banco do Brasil não vai devolver
administrativamente esse dinheiro
ao produtor rural se o mesmo não
exigir por meio de um pedido
judicial o que lhe é devido”.

banco os respectivos créditos
-, é importante que o produtor
não perca tempo e dê início
imediatamente às diligências
quanto à obtenção da documentação - cópia da cédula de
crédito rural, extratos da conta
vinculada ao financiamento
e/ou comprovantes de pagamento - necessária para instrução do seu pedido judicial
para restituição dos valores.
COMO FAZER - Tais providências podem ser efetuadas junto
à contabilidade do próprio produtor, junto ao Banco do Brasil
mediante requerimento e também por meio de solicitação de
buscas nos arquivos dos cartórios de registros de imóveis do
local do imóvel, dentre outros.

certo para o efetivo recebimento dos valores, já que
isso depende do andamento
de cada processo judicial, do
volume de ações em cada localidade, da agilidade dos
servidores e do próprio juiz
da causa, bem como do
tempo que ainda levará para
se chegar ao trânsito em julgado - ou seja, quando não
caiba mais recursos - da decisão proferida naquela ação
civil pública atualmente em
tramite no STJ.

EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS De acordo com o advogado, é
possível, caso não se consiga
obter por completo a referida
documentação, que, juntamente com o pedido judicial de
restituição dos valores, o produtor, desde que demonstre
por algum meio idôneo a existência do financiamento naquele período, requeira, no âmbito do seu processo, que o
banco seja obrigado a apresentar/complementar a documentação/informação necessária
para fidedigna apuração do
crédito a ser devolvido.

PEDIDO JUDICIAL - “O Banco
do Brasil não vai devolver administrativamente esse dinheiro ao produtor rural se o
mesmo não exigir por meio de
um pedido judicial o que lhe é
devido”, afirma Martinati,
orientando: "o produtor não
pode perder tempo, deve imediatamente consultar um advogado especializado na matéria para verificar o seu enquadramento no direito outorgado pela decisão do STJ, cujo
benefício econômico ao produtor pode ser expressivo".

DESFECHO - Ressalta o advogado, que não há um prazo

SERVIÇO:
Diogo Martinati
(44) 3227-3597
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Cocamar marca
presença na Exponan
A Exponan - Exposição Agropecuária, Industrial e Comercial de Nova Andradina,
principal festa agropecuária
da região, foi realizada este
ano de 13 a 17/06, no Parque
de Exposições Henrique Martins de Nova Andradina-MS
em conjunto com a tradicional
festa junina do município, recebendo o nome de Expojuna.

Como sempre faz nas principais feiras agropecuárias de
sua área de atuação, a Cocamar participou com um estande, apresentando sua linha
de produtos agropecuários.
Também realizou palestras
com o apoio de seus parceiros
comerciais, dentre elas a palestra sobre mercado de soja,
com o gerente Comercial de
Soja da Cocamar, Edinei de
Almeida Silva, dia 15/6, no
salão do Sindicato Rural de

Nova Andradina, dentro do
Parque de Exposições, com a
participação de cerca de 100
produtores rurais da região.

Durante a exposição, o estande da Cocamar recebeu a
visita do presidente Sindicato Rural de Nova Andradina,
Hemerson dos Santos, e do presidente da Assembleia
Legislativa do Mato Grosso do Sul, Oswaldo Mochi Junior,
na foto com o gerente da unidade da Cocamar, João Carlos
de Souza, e o coordenador do hospital do câncer de
Barretos em Nova Andradina, Ademar Capuci.

VISITA – Recentemente na região de Cianorte,
Alexander Dilbazi, diretor da empresa KazKontrakt,
sediada em Moscou, conheceu algumas propriedades
de café, acompanhado de profissionais da Cocamar.
Uma das lavouras visitadas foi a do produtor Osmar
Jorge, onde Dilbazi se disse impressionado com a
beleza dos grãos de café maduros. Ele chegou
a levar alguns ramos para o seu país.
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ALMANAQUE

Uma vida lado a lado
Helena e Aristides Vertuan completaram 53 anos de casados, mas se conhecem desde crianças
arceiros de uma vida
toda, o cooperado
Aristides Vertuan e a
esposa Helena Bazoni Vertuan, de Alvorada do
Sul, completaram 53 anos de
casados no último dia 13 de
fevereiro. “Trabalhamos muito e ainda continuamos, mas
digo que realizamos a vida.
Temos uma parceria boa”,
afirma Aristides, que cultiva
16 alqueires de soja e milho
no município, entre área própria e arrendada.

P

terra com muito trabalho.
“Minha mãe sempre contava
que foi um período muito difícil”, diz Helena.

ONÇA - As mulheres iam lavar
roupa na mina enquanto os
homens derrubavam as árvores e plantavam café, mas todos se mantinham alertas
porque, além de cobras, havia
muitas onças na região.
“Sempre viam pegadas perto
da mina e de vez em quando
acordavam de madrugada
com uma atacando os porcos
PIONEIROS - De famílias pio- no mangueirão”, conta.
neiras, ambos nasceram em
Alvorada do Sul em 1942, mas MUITO TRABALHO - Aristides
foram registrados em Iepê aprendeu desde cedo a pegar
(SP) e em Sertanopolis (PR), pesado no trabalho, seguindo
respectivamente. “Naquela o exemplo dos pais. Além de
época não existia cartório trabalhar a semana toda no
nem nada na cidade. Tudo era cafezal tocado pelo pai, no sáfeito fora”, conta Helena, que bado, que era o dia livre para
ele fazer o que quisesse,
foi professora a vida toda.
aproveitava para prestar serOs dois se conheceram quan- viço aos vizinhos derrubando
do crianças. Não moravam mata ou formando café. “O
muito perto, mas todo mundo que a gente ganhasse, era
se conhecia na localidade. nosso, então aproveitávamos
“Nós estudamos juntos e co- o dia”, afirma. Hoje, o filho,
mo eu ajudava a professora, José Edevaldo segue o exem-

plo dos pais e, além de tocar
suas próprias terras, arrenda
outro tanto.

Casal com a família: muito trabalho e parceria

Cooperativista, Aristides diz
gostar muito da parceria e a
relação de confiança que
mantêm com a Cocamar. “É
importante ter onde depositar
e comprar com segurança”,
resume.

cheguei a ensiná-lo. Digo que
fui professora dele”, brinca.
Os pais de Helena, Antonio e
Maria Bazoni chegaram bem
no início da abertura da mata
em Alvorada do Sul, em 1932.
E os pais de Aristides, Constante e Júlia Vertuan, pouco
depois, em 1937. Como todos
pioneiros, vieram derrubar a
mata, plantar e formar café,
conquistando seu pedaço de
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SABORES

Do milho vem o
irresistível suflê
Prato faz relembrar reuniões de família, em ocasiões memoráveis, quando os
descendentes de italianos se reuniam para comer, beber e cantarolar
anto a história de
Ivone Servilheiro Gava
quanto do marido, Clésio Gava, moradores
em Ivatuba, região de Maringá
(PR), reproduzem uma realidade que foi comum entre as
famílias descendentes de italianos que vieram de outras
regiões do país para desbravar o norte do Paraná. As coisas não eram fáceis.

T

Sobre os hábitos alimentares,
as recordações são saudosas,
segundo Ivone e Clésio, que
se casaram há 40 anos e têm
duas filhas. O sítio era lugar
onde se criava e se plantava
de tudo, garantindo alimento
farto e em variedade.
Ivone diz gostar de preparar
de tudo na cozinha, mas ressalta que em casa a preferência dos familiares recai para
delícias como suflê de milho,
muito requisitado, tal qual o
frango assado com batata,
peixe desfiado, vaca atolada
(costela bovina com mandioca), mandioca com costelinha de porco e massas em
geral, pães, além de preparados de época, que nunca
podem ser esquecidas, como
pamonhas e curais.
SUFLÊ DE MILHO
INGREDIENTES DA MASSA:
• 1kg de batata cozida
e amassada;
• 1 ovo
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Ivone Servilheiro Gava, de Ivatuba, gosta de preparar de
tudo na cozinha. Acima, com o marido, Clésio Gava

junte a farinha de trigo e os
dois copos de leite. Desligue
o fogo e misture o presunto e
a mussarela picados em pedaços pequenos, assim como
as duas latas de milho e re• 2 colheres de manteiga
• 3 colheres de queijo ralado
• 1 pitada de nós moscada
ou orégano
• sal a gosto
RECHEIO:
• 1 cebola grande picada
• 3 colheres de farinha
de trigo
• 2 copos de leite
• 150g de presunto
• 200g de mussarela
• 2 latas de milho verde
PREPARO
Misture todos os ingredientes da massa e coloque a
metade em uma forma de
vidro. Doure uma cebola com
2 colheres de manteiga,

cheie a massa. Em seguida,
adicione o recheio na forma
de vidro, bem como o restante da massa, e leve ao
forno aquecido a 180ºC, por
40 minutos, até dourar.
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