Cocamar premia os
campeões de produtividade
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SAFRA 2016/17

O

Maior média foi obtida por produtor de Arapongas (PR): 223 sacas por alqueire

produtor Waldir
Eudes Waldrich,
de
Arapongas
(PR), ficou em primeiro lugar na média geral
de produtividade de soja
dentre todos os cooperados
da Cocamar, na recente
safra 2016/17. Com isso, ele
obteve a primeira colocação no Concurso Cocamar
de Produtividade, categoria
geral, com 223 sacas por
alqueire (5.520 quilos/hectare). Waldrich foi orientado pelo engenheiro agrônomo Daniel Alves Prioli, da
unidade da Cocamar em
Arapongas. O segundo lu-

gar nessa categoria ficou
com Gerson Bortoli, de
Umuarama, assistido pelo
engenheiro
agrônomo
Erick Zobiole Marinello, da
unidade local da cooperativa. Bortoli atingiu 215
sacas por alqueire na área
do concurso (5.332 quilos/hectare). Na categoria
Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF), o vencedor foi Albertino Afonso
Branco, de Iporã, com 213
sacas por alqueire (5.293
quilos/hectare), orientado
pelo engenheiro agrônomo
Fernando Ceccato, da Cocamar/Iporã.

AOS ESTADOS UNIDOS - Os
três produtores e os respectivos engenheiros agrônomos terão direito, como premiação, a uma viagem aos
Estados Unidos, no mês de
agosto. No roteiro, visitas a
propriedades, cooperativas,
empresas e também à Farm
Progress Show, uma das
mais importantes feiras tecnológicas para o agronegócio, em todo o mundo.
A solenidade de premiação
foi promovida em Maringá
(PR), na Associação Cocamar,
na noite de 3 de maio. O
evento foi prestigiado por

produtores que alcançaram
médias de produtividade ao
redor de 200 sacas por alqueire, além de dirigentes e
profissionais técnicos de todas as regiões da cooperativa.

RALLY - Abrindo a programação, foi apresentado um
vídeo com o resumo do
Rally Cocamar Bayer e
Spraytec de Produtividade,
Safra 2016/17, seguido de
uma homenagem às empresas patrocinadoras. Em sua
segunda edição, o Rally
acompanhou todo o desenvolvimento do ciclo da soja,
do plantio à colheita.

Acima, o campeão
Waldir Waldrich e, na
foto abaixo, os três
vencedores do Concurso
de Produtividade da
Cocamar, com
profissionais e dirigentes
da cooperativa
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CONCURSO COCAMAR
DE PRODUTIVIDADE

(Médias de sacas de 60kg por alqueire)

CATEGORIA GERAL

1º LUGAR – Waldir Eudes Waldrich (Arapongas/PR)
223 sacas
2º LUGAR - Gérson Bortoli (Umuarama/PR)
215 sacas

CATEGORIA ILPF

1º LUGAR – Albertino Afonso Branco (Iporã/PR)
213 sacas

Acima de 200 sacas/alqueire

Além dos três vencedores do concurso, a Cocamar relacionou os
produtores que, na safra 2016/17, registraram médias superiores
a 200 sacas por alqueire. São eles:
CATEGORIA GERAL

• Júlio Nakamura (Santa Mariana/PR)
214 sacas/alqueire – técnico: Lucas Camargo Soares

• Taynara de Lacqua Waldrich/Valdir Waldrich (Arapongas/PR)
209 sacas/alqueire – técnico: Daniel Alves Prioli
• Paulo Roberto Yoshinobu Ueno (S. Sebastião Amoreira/PR)
208 sacas/alqueire – técnico: Rogério Pagliari
• Lucas Gustavo Borrasca Casalotti (Sabáudia/PR)
207 sacas/alqueire – técnico: Jacson Franco Bennemann
• José Palaro (Cianorte/PR)
205 sacas/alqueire – técnico: Jancey Rodrigo Alves

• José Paulo Minhoti (Floresta/PR)
204 sacas/alqueire – técnico: Renan Vinícius Valdez

• Edvaldo Silvio Baveloni (Maringá/PR)
203,9 sacas/alqueire – técnico: Wendel Justino Rodrigues
• Luiz Alberto Palaro (Floresta/PR)
203,6 sacas/alqueire – técnico: Robson Fabro Arrias
• Reginaldo Magno Torres (Congoinhas/PR)
203 sacas/alqueire – técnico: Tiago Ladeia Janning

• Edio Alberto Favoretto (Maringá/PR)
202,6 sacas/alqueire – técnico: Emerson Cristiano Fuzer

• Paulo Alexandre Gonçalves Piassa (Tuneiras do Oeste/PR)
201,6 sacas/alqueire – técnico: José Eduardo Luqui Marcon
• Rodrigo Martins Ribeiro (Arapongas/PR)
200,7 sacas/alqueire – técnico: Giovani Reis Vila

• Luiz Eleandro Bertasso (Apucarana/PR)
200 sacas/alqueire – técnico: Pedro Henrique Bovo Cortinovi
CATEGORIA ILPF

• César Luis Vellini (Jardim Olinda/PR)
212 sacas/alqueire – técnico: César Augusto F. Gesualdo
• Antonio César Pacheco Formighieri (Maria Helena/PR)
208 sacas/alqueire – técnico: Erick Zobiole Marinello
• João Augusto Paloan Toesca (Umuarama/PR)
203 sacas/alqueire – técnico: Erick Zobiole Marinello

A preocupação da
Cocamar em oferecer
sempre o melhor
aos seus associados
PALAVRA DO PRESIDENTE

É indispensável, por exemplo, trabalhar com insumos que,
efetivamente, proporcionem as respostas mais eficazes aos produtores
Divanir Higino,
presidente da Cocamar

A existência de uma cooperativa se justifica pelos
benefícios e o retorno de resultados que a mesma é
capaz de oferecer aos seus
associados. Ao promover a
união de seus membros
para que sejam alcançados
objetivos comuns, a estrutura cumpre uma parte representativa dessa proposta, mas os desafios são
muitos.
Entre esses desafios, como defendemos com insistência, está o do aumento
da produtividade da lavoura. De nada adianta aperfeiçoar o modelo e a prática
cooperativistas se o associado não avançar em questões básicas e fundamentais para a sua sobrevivência.

E, para assegurar o incremento da produtividade, se
faz necessário que ele esteja muito atento não ape-

nas ao manejo adequado,
mas também às tecnologias
recomendadas pelos nossos
técnicos, visando a explorar
todo o potencial produtivo
de sua lavoura.

Nesse contexto, é indispensável, por exemplo, trabalhar com insumos que,
efetivamente, proporcionem as respostas mais eficazes aos produtores. Na
Cocamar, a preocupação é a
de oferecer um portfólio
completo, de alta qualidade, com o respaldo das
marcas mais conceituadas
do mercado, trazendo as
inovações mais recentes e

em condições competitivas
de negociação. A cooperativa orienta, transfere conhecimentos e possibilita
todos os meios possíveis
para que os associados elevem as suas médias.

Por isso, ao ser informado
de campanhas de vendas
realizadas pela Cocamar, não
desperdice a oportunidade.
Nos últimos anos, a cooperativa tem ampliado de forma significativa a sua participação no mercado, graças,
sobretudo, ao reconhecimento de seus produtores, na
certeza de que estão fazendo
o melhor negócio.

A cooperativa tem ampliado de forma significativa
a sua participação no mercado, graças, sobretudo,
ao reconhecimento de seus produtores, na certeza
de que estão fazendo o melhor negócio.
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No encerramento do Rally, uma
homenagem aos patrocinadores

AÇÃO DIFERENCIADA

A

o concluir oficialmente a 2ª edição
do Rally Cocamar
Bayer e Spraytec
de Produtividade, durante
solenidade na noite de 3 de
maio em Maringá, o superintendente de Negócios,
Grãos e Insumos da cooperativa, Arquimedes Alexandrino, agradeceu o apoio
das empresas patrocinadoras – Bayer, Spraytec, Zacarias Chevrolet, Banco Regional de Desenvolvimento do
Extremo Sul (BRDE) e Sancor Seguros.
De acordo com o superintendente, “o Rally conquistou o seu espaço, como
ação inovadora no cooperativismo brasileiro, ao divulgar práticas sustentáveis, entre os cooperados,
o que contribui para o incremento da produtividade
e valoriza o trabalho técnico desenvolvido pela cooperativa”.

A apresentação do Rally,
com o audiovisual das atividades realizadas no acompanhamento da safra de
verão 2016/17 e a distribuição da revista Boas Práticas, abriu a programação
do Fórum Cocamar de Produtividade, em que foram
conhecidos os vencedores

do Concurso Cocamar de
Produtividade (veja nas páginas 2 e 3).

Na oportunidade, as empresas patrocinadoras fo-

ram homenageadas com
um troféu, como reconhecimento: uma réplica, em madeira, da caminhonete
Chevrolet S-10 utilizada durante o Rally.

Durante a segunda etapa,
foram percorridos cerca de
6 mil quilômetros, visitando
dezenas de municípios das
regiões noroeste e norte do
Paraná e oeste de São Paulo.

Representantes
das empresas
patrocinadoras,
com seus troféus.
Além do audiovisual,
resumo das atividades
do Rally está publicado
nas páginas da revista
Boas Práticas,
distribuída aos
cooperados e técnicos
participantes do
Fórum de Produtividade
e encaminhada a
todas as unidades
operacionais
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Nada segura o avanço da
integração no oeste paulista

EM EXPANSÃO

Reunião Técnica e Dia de Campo na
Fazenda Campina mostram que os
sistemas integrados vieram para ficar.
Por Liliane Castelões e Rogério Recco

S

olos arenosos, temperatura alta praticamente o ano todo
e irregularidade de
chuvas: os desafios não impedem o avanço da Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF) no oeste de São
Paulo. O Dia de Campo organizado no dia 20 de abril na
Fazenda Campina, do Grupo
Carlos Viacava (CV), em
Caiuá (SP), mostrou que é
possível ter sucesso nessa
região. O 4º Dia de Campo e
a 3ª Reunião Técnica, que
ocorreu na véspera em Presidente Prudente, a 90 quilômetros de distância, foram
promovidos pela Embrapa,
Cocamar, Universidade do
Oeste Paulista (Unoeste) e
Rede de Fomento ILPF, com
apoio do Grupo CV. Os dois
eventos reuniram cerca de
800 pessoas, entre agricultores, pecuaristas e estudantes.

SOJA - A Fazenda Campina,
uma das três propriedades
do Grupo CV, iniciou a integração em 2013, com 177,5
hectares de soja; atualmente, a oleaginosa cobre 1,2 mil
hectares. Como trabalha
com melhoramento genético
de animais da raça nelore, o
grupo investiu na implantação de sistemas integrados
com o objetivo de reformar
os pastos, melhorar a qualidade do solo e de oferta de
alimento e, consequentemente, aumentar o desempenho dos seus animais. A
média de produtividade das
lavouras na safra 2016/17
foi de 40 sacas por hectare.
AUMENTO - O rebanho da
Fazenda Campina aumentou em torno de 20% desde
que se iniciou a inegração e
houve melhora na precocidade sexual das bezerras.
Com 10 a 14 meses de idade,

Acima, detalhe de abertura do Dia de Campo na Fazenda Campina

as bezerras estão sendo submetidas à estação de monta
por meio de inseminação.
Na estação de monta 20152016 chegou-se a 54% de bezerras prenhas. Na estação
2016-2017, a taxa de prenhez
foi de 66%. “Esse trabalho
com as bezerras precoces
possibilita fazer toda a reposição de fêmeas da fazenda
com bezerras de um ano,
acelerando o progresso genético e diminuindo os custos de recria com o encurtamento do ciclo produtivo”,
ressaltou Carlos Viacava.

NO INVERNO - Outro resultado que deixa o presidente
do Grupo CV satisfeito com
a ILPF é a formação do
pasto de inverno. É justamente na época seca (inverno) que ocorre o desmame dos animais e, portanto,
precisa ter alimento disponível no campo. “Temos tido
pasto abundante e de qualidade. Para garantir comida
para os animais no inverno
todo, produzimos também
silagem de soja, de milho e
outros grãos”, explicou Viacava ao destacar que o au-

mento de ganho de peso dos
animais é uma consequência da melhoria das pastagens. Esse aumento de ganho de peso dos animais fica evidente quando se compara o peso a desmama com
um ano de idade. Em 2011,
o peso dos machos foi de 53
kg, e em 2015, 82 kg. O peso
das fêmeas, em 2011, foi de
43 kg e 72 kg, em
2015.
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Três estações avaliaram a evolução do sistema

O Dia de Campo na Fazenda Campina contou com
três estações. Em uma delas,
o pesquisador da Embrapa
Cerrados (Planaltina, DF)
Luiz Adriano Cordeiro, falou
sobre a recuperação de pastagens degradadas com produção de silagem. Ele ressaltou que a produção de silagem é uma forma de fazer
agricultura e após a colheita
se obter uma pastagem recuperada. A vantagem da recuperação da pastagem por
meio de cultivo agrícola é a
amortização de custos pela
renda da colheita e pelos resíduos da adubação deixados pelas lavouras.

Cordeiro apresentou os
sistemas Santa Fé e Santa
Ana, que são consórcio de
milho ou sorgo com capins.
O pesquisador listou as formas de implantação desses
sistemas, as espécies mais
utilizadas, os benefícios dos
sistemas e as recomendações como colheita, altura de
corte, adubação e uso da
área para iniciar o pastejo
dos animais.

VALOR NUTRITIVO - Os resultados do consórcio de
gramíneas e leguminosas e
desempenho animal na
ILPF foram apresentados
pelo gerente da Fazenda

Fazenda é referência

A Fazenda Campina é
uma das 97 Unidades de
Referência Tecnologia (URT)
acompanhadas por equipes
técnicas da Embrapa. As
URTs são áreas de produtores rurais que servem para
avaliar e validar tecnologias, como também, são importantes instrumentos de
transferência de tecnologia.

Pensando na possibilidade
de instalar uma URT no sul
de Goiás, o empresário David Campos, reuniu um grupo para participar dos
eventos no oeste paulista,
formado por presidentes de

Campina, Juliano da Silva.
Alguns dos benefícios, apontados por ele, foram sobre
as leguminosas servirem
para pastejo com grande
valor nutritivo, promoverem
a fixação de nitrogênio no
solo, terem alto volume de
matéria seca de alta qualidade, além das vantagens
da diversificação de espécies forrageiras e graníferas
no sistema.
QUALIDADE DO SOLO - A
evolução na qualidade do
solo de produtividade agrícola de ILPF foi o tema da
estação do engenheiro agrônomo da Cocamar - unida-

de de Presidente Prudente,
Diogo Rojas, e do coordenador do curso de Agronomia
da Unoeste, Carlos Tiritan.
Foram apresentados os
principais parâmetros da

fertilidade do solo nas
áreas integradas com milho, soja, milheto e braquiária, além dos dados de evolução da matéria orgânica
do solo.

sindicatos rurais, secretários
de desenvolvimento rural,
secretários de agricultura,
consultores técnicos e pecuaristas de vários municípios.

“Organizei esse grupo para que todos vissem o exemplo do Viacava. Se aqui é
viável, com condições ambientais piores que as de
nossa região, nós podemos
estimular a agricultura e
nos tornamos também uma agricultor João Schneider,
região de referência em de Umuarama (PR). Ele
planta soja em região com
ILPF”, afirmou Campos.
solos de baixa fertilidade,
O exemplo da Fazenda arenosos como o do oeste
Campina também animou o paulista. Segundo ele, a

des do oeste paulista, do
Mato Grosso do Sul e de várias cidades do Paraná,
além de produtores cooperados que já fazem a integração ou têm interesse em
adotar o sistema. O coordenador técnico de culturas
A Cocamar participou dos anuais da cooperativa,
eventos, representada por Emerson Nunes, represengerentes e técnicos de unida- tou a área técnica.

maior preocupação é aumentar a qualidade do solo.
“É muito bom saber o que
está sendo feito em regiões
com os mesmos problemas que a nossa”, disse o
produtor.

Acima, novilhas da propriedade e, ao lado,
uma das três estações visitadas pelos produtores
participantes do Dia de Campo; uma dessas
estações, sobre a evolução na qualidade do
solo de produtividade agrícola de ILPF,
foi coordenada pela Cocamar e a Unoeste
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EM EXPANSÃO

Sistemas integrados já ocupam
11,5 milhões de hectares no país

Na III reunião técnica, realizada na noite do dia 19,
na Unoeste, a mesa da solenidade de abertura foi composta pelo pró-reitor Acadêmico José Eduardo Creste;
pelo presidente do Grupo CV,
Carlos Viacava; o presidente
do Conselho de Administração da Cocamar, Luiz Lourenço; o chefe-geral da Embrapa Cerrados, Cláudio Karia; o diretor-executivo da
Rede de Fomento ILPF, William Marchió; e o supervisor do setor de Transferência de Tecnologia da Embrapa Pecuária Sudeste (São
Carlos, SP), José Alberto
Portugal.

de ensino e setor produtivo
foi enfatizada durante o
evento. O chefe-geral da Embrapa Cerrados, Cláudio Karia, destacou as atribuições
das parcerias entre essas
instituições. “A pesquisa deve desenvolver tecnologias
de acordo com as necessidades dos produtores, para
que essas tecnologias cheguem ao campo é preciso o
apoio da assistência técnica
e das instituições de ensino,
que são fundamentais para
repassar esses conhecimentos”, ressaltou.

Para Luiz Lourenço, o
maior objetivo da cooperativa e das demais empresas
A importância da união da Rede de Fomento ILPF é
das instituições de pesquisa, transferir tecnologias, que

podem gerar renda aos produtores, aumentar a oferta
de emprego e garantir a sustentabilidade econômica, social e ambiental da região.
PESQUISA - Na palestra sobre adoção dos sistemas integrados no Brasil, William
Marchió apresentou os resultados da pesquisa feita pela
Rede de Fomento ILPF, em
2016. Os sistemas integrados
estão em 11,5 milhões de hectares, dos quais 83% na modalidade Integração LavouraPecuária (ILP). De 2010 a
2015 o incremento foi de
5,96 milhões de hectares, o
que significa que o país já superou a meta de aumentar a
adoção de ILPF em 4 milhões
de hectares até 2020.

BRAQUIÁRIA - O pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste (Dourados,
MS), Júlio Salton, falou
sobre a importância da braquiária para aumento de
qualidade de solos em sistemas de ILP. Ele explicou
que a braquiária pode interferir no aumento da matéria orgânica no solo formando palhada para sua
cobertura e suas raízes são
importantes para a estrutura do solo. A palhada proporciona maior taxa de infiltração da água da chuva
e reciclagem de nutrientes.

Salton: raízes da
braquiária são
importantes para
a estruturação
so solo

Já as raízes são responsáveis pela formação e estabilidade de macroagregados,
aporte de carbono, maior
disponibilidade de nutrientes e oferta de água.
As outras palestras foram
sobre a importância da nutrição para a geração de matrizes superprecoce de bovinos de corte e ILPF na pequena propriedade, apresentadas, respectivamente, por
Graciela Quintans, do Unia
(Uruguai), e por João Batista
Barbi, da Emater
do Paraná.
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Pecuária tradicional
não se sustenta

Ao pronunciar-se na abertura do Dia de Campo na Fazenda Campina, o presidente do Conselho de Administração da Cocamar, Luiz Lourenço, destacou que a região
oeste de São Paulo “passará por uma grande transformação econômica nas próximas décadas, impulsionada, em
grande parte, pelos sistemas agropecuários integrados”.
De acordo com o dirigente, o modelo pecuário tradicional,
ainda predominante na região, onde o que mais se vê são
pastagens degradadas, não se sustenta por muito tempo.
“A maior parte dos pecuaristas não conseguirá sobreviver
produzindo apenas quatro arrobas de carne por
hectare/ano, média que se observa atualmente”.
Considerando a cotação atual da arroba por volta de R$
150, seriam R$ 600 de faturamento bruto, “um valor muito
baixo”, na avaliação de Lourenço. Ele compara que, na Fazenda Campina, a média de produtividade, após a adoção
da ILPF, subiu para a faixa de 27 a 31 arrobas/hectare/ano.

Na visão dele, não compensa para o pecuarista adubar
os pastos, pois isso vai onerar a atividade e demandar um
longo período para o retorno do investimento. “Quando ele
pensa que terá retorno, será preciso adubar de novo”, completa.

Luiz Lourenço, presidente do Conselho de Administração da Cocamar (dir.),
com o agropecuarista Carlos Viacava, presidente do grupo CV: “região
passará por uma grande transformação econômica nas próximas décadas,
impulsionada, em grande parte, pelos sistemas agropecuários integrados”

Crescimento da agricultura
na região é atribuído à integração

De acordo com o professor Edemar Moro, coordenador
do curso de Pós-Graduação em ILPF na Universidade do
Oeste Paulista (Unoeste), embora ainda tímido, tem se observado um crescimento da atividade agrícola na região
de Presidente Prudente, alavancado pelo cultivo de soja.
“As outras atividades, como cana-de-açúcar e pecuária de
corte tradicional, estão estagnadas ou em retração”, considerou, mencionando que a oleaginosa é cultivada, principalmente, em sistemas integrados.
Moro citou também que, diferente do que se observa no
Paraná, praticamente não há arrendatários de terras para
o plantio de soja no oeste paulista. E surpreendeu ao afirmar que, ali, o pecuarista tem sido mais receptivo em adotar a integração, do que o agricultor. “O pecuarista, apesar
de sua resistência às novas tecnologias, já tem as cercas
e as estruturas prontas, fica mais fácil para ele investir em
máquinas e implantar a reforma dos pastos com agricultura”, enfatizou.
Embora o avanço ainda seja tímido,
observa-se que a cultivo de soja é
irreversível na região de Presidente Prudente
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Plantio de trigo segue
na região da Cocamar

INVERNO

A estimativa é de uma redução na
área cultivada no Paraná por
conta do preço mínimo menor

O

plantio de trigo
teve início na primeira quinzena de
abril na área de
ação da Cocamar. Um dos
agricultores a investir na
cultura foi o maringaense
Antônio Candiani, que nesta safra vai plantar 20 alqueires com o grão, ou seja,
100% da área dele. “Todos
os anos invisto no trigo.
Prefiro essa cultura ao milho”, comparou o agricultor,
que nesta safra vai optar
pela variedade Toruk. Além

disso, ele pretende aplicar
entre 500 e 600 quilos de
adubo por alqueire, fazer a
cobertura e o controle de
pragas de pragas e doenças
conforme orientação técnica.

Assim como Candiani, diversos outros produtores
na área de ação da Cocamar já plantaram trigo em
abril, porém as operações
devem ganhar ritmo na segunda quinzena deste mês.
Os agricultores de Rolân-

dia, Arapongas, Apucarana, Cambé e Londrina foram os primeiros a semear

Expectativa é de maior produtividade neste ano

o trigo. “A semeadura geralmente vai até o final de
maio, podendo se estender

até o início de junho em São
Jerônimo da Serra, Congoinhas,
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São Sebastião
da Amoreira e
Santa Cecília do Pavão”, informou o coordenador técnico da Cocamar, Rafael
Herrig Furlanetto. “A área
cultivada na região da Cocamar deve se assemelhar
a do ano passado”.

Já a produtividade projetada para esta safra é 38%
maior que a obtida na última safra – 3.000 kg/hectare contra 2.181 kg/hectare – isso devido à estiagem e altas temperaturas
durante o desenvolvimento
da cultura. “A previsão

para este ano é que teremos o clima favorável para
o trigo. Já estamos tendo
uma diminuição na temperatura e as condições de
umidade estão favoráveis”,
completou Furlanetto. “O
produtor deverá fazer um
bom manejo das ervas da-

ninhas, uma vez que são
fontes de alimento para o
percevejo-barriga-verde, inseto que causa danos na
fase inicial da cultura. Outras pragas que merecem
atenção são as lagartas de
solo e da parte aérea assim
como os pulgões. As doen-

O Ministério da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento (Mapa) reduziu o
preço mínimo do trigo em
3,6%, o que deve desestimular muitos produtores a
investirem no grão. Por
conta disso, o Departamento de Economia Rural
(Deral) prevê uma queda

de 4% na área a ser cultivada no Paraná em 2017 –
1,048 milhão de hectares,
frente aos 1,091 milhão de
hectares plantados ano
passado. Para outras empresas especializadas em
estatísticas a redução pode
ser ainda maior, na casa
dos 8%.

Como consequência a
produção igualmente deve
cair de 3,447 milhões de toneladas, para 3,295 milhões de toneladas. Os preços mínimos servem como
referência para o Governo
aplicar as políticas de subvenção aos produtores rurais. No caso do trigo pão,

tipo 1, o valor foi reduzido
para R$ 37,26 [a saca de
60 quilos], enquanto na
temporada passada o preço
praticado foi de R$ 38,65.
“Não temos o que fazer a
não ser plantar. Vai deixar
a terra parada?”, indagou o
triticultor Antônio Candiani.

O pesquisador na área
de manejo de solo da Embrapa, José Salvador Foloni, destacou as melhores
épocas de semeadura da
cultura na área de ação da
Cocamar, bem como as
vantagens do trigo no sistema de produção. “O clima é bastante variável,
porém os produtores que
buscam as melhores produtividades devem plantar
em meados de abril. Com

certeza é a melhor época,
uma vez que o atraso na
semeadura pode coincidir
com períodos de estiagem
na granação, época que o
trigo mais precisa de
água”, explicou. “O único
risco ao semear nesse período é a maior incidência
de bruzone,
mas claro
que isso
vai depender das

condições climáticas”.

bastante avançada. “A genética foi melhorada ao
longo dos últimos 40 anos.
Nós temos plantas bastante adaptadas, tolerantes
a seca e doenças, conhecimento para manejar doenças, zoneamento climático,
adubação, dentre

ças foliares também precisam ser monitoradas e controladas quando necessário”.

SAFRA – As primeiras
áreas plantadas devem ser
colhidas na segunda quinzena de agosto.

Redução do preço mínimo gera desestímulo

4%

é a previsão de
queda da área
cultivada no Paraná

Os benefícios do trigo na rotação de culturas
Apesar de todos os problemas de produção e mercado, ele considera o trigo
uma ótima opção para o
inverno, uma vez que a
tecnologia para o cultivo é

outros fatores. É uma cultura comercial que gera
lucro para o produtor e
agrega benefícios no sistema de plantio direto por
meio da rotação. Ele contribuiu no manejo das plantas daninhas resistente ao
herbicida (no verão), ajuda
no controle da erosão do
solo, reciclagem de nutrientes e manejo das doenças de solo”, completou Salvador.

Unicampo promove
viagem técnica

NA ARGENTINA

E
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Grupo da cooperativa visitou o país para conhecer melhor a realidade da sua agricultura

m parceria com a
Sancor Seguros e
o Serviço Nacional
de Aprendizagem
do Cooperativismo (Sescoop), a cooperativa Unicampo promoveu no período de 18 a 25 de março,
uma excursão técnica à Argentina. A viagem, que faz
parte da comemoração dos
25 anos da entidade, contou
com 30 participantes, dos
quais 27 cooperados. O objetivo foi oferecer conhecimento técnico e informações sobre a agricultura e o
cooperativismo do vizinho
país, importante produtor
mundial de alimentos.

BUENOS AIRES – A primeira etapa da viagem foi
cumprida na capital, onde
o grupo teve a oportunidade de conhecer a cultura
local e realizar uma visita
técnica ao INTA (Instituto
Nacional de Tecnologia
Agropecuária).

em volume de operações
de comercialização de
grãos do país. No mesmo
dia, o grupo visitou o Porto
San Lorenzo, um dos maiores terminais de embarque
de mercadorias da Argentina, onde foram recebidos
por dirigentes da Enapro.

bia e Brasil), a cidade também fez parte do roteiro. Os
visitantes conheceram a estrutura da Sancor, participaram de palestras e visitaram a CITES, uma incubadora de tecnologia, que desenvolve projetos para surgimento de novas empresas.

ROSÁRIO – Nesta cidade
da província de Santa Fé, a
260 quilômetros de Buenos Aires, a comitiva conheceu a Bolsa de Comércio de Rosário, criada em
1884 para promover o mercado de produtos, capitais
e outros ativos, sendo a
mais importante referência

SUNCHALES – Conhecida
como a capital nacional do
cooperativismo, por concentrar grandes cooperativas,
entre as quais a Sancor Seguros, fundada em 1945 e
que atualmente mantém
operações na Argentina e
em outros quatro países
(Uruguai, Paraguai, Colôm-

CÓRDOBA – O último destino da excursão foi a segunda cidade mais populosa da Argentina, onde os
brasileiros conheceram a
Claas, empresa alemã que
atua de fabricação de máquinas agrícolas, como colheitadeiras e
picadores.

A delegação, em um
dos locais visitados:
iniciativa foi
desenvolvida em
parceria com a
Sancor Seguros e
o Sescoop/PR
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Viagem proporcionou panorama
geral da atividade agrícola

NA ARGENTINA

Os participantes fizeram
relatos sobre o que viram.
Para Felipe de Bortoli
Gomes, “foi uma viagem
muito interessante, pois
proporcionou aos cooperados mergulhar na realidade
do agronegócio do 3º maior
produtor de grãos do mundo, mostrando suas áreas
agrícolas e seus pontos positivos e desafios para os
próximos anos. Para o cooperado, foi uma grande
oportunidade para sua capacitação profissional, ao
conhecer as formas de trabalho que são realizadas no
país vizinho, e que podem
ser implementadas no
nosso trabalho”.

Cláudia Maria Justus destacou: “Minha experiência
foi muito positiva, agregando valores tanto para
minha vida profissional
quanto para a pessoal. A
excursão técnica proporcionou momentos de aprendizado e conhecimento de
outra realidade agrícola. Os
pontos visitados foram importantes para entender o
funcionamento da agricultura na Argentina”. A palestra na seguradora Sancor
foi especialmente proveitosa, segundo ela, “ao mostrar um panorama geral da
atividade agrícola no país”.
Na opinião de Rodrigo

Jardim Ragazzi, “o fato de
terem sido feitas visitas
técnicas em diferentes locais e a abordagem de assuntos diversos, foi um
ponto positivo e a troca de
experiência entre os profissionais, muito interessante”. A exemplo de Cláudia,
Rodrigo também elogiou a
qualidade da palestra na
Sancor, esclarecendo detalhes em relação aos seguros. Para ele, o maior ganho profissional foi a experiência e a convivência entre os cooperados da
Unicampo: “a viagem ajudou na aproximação, tanto
de alguns que moram longe, quanto de outros que

fazem parte da mesma região e apenas se ‘conheciam’ por telefone”.

Sarah Gimenes Castilho
enfatizou: “Foi uma oportunidade única para conhecer a forma com a qual o
país desenvolve sua agricultura. Profissionalmente,
acho muito enriquecedor
conhecer a cultura e os
métodos com o qual é realizada a agricultura em
outra região, ter contato
com novas ideias e se possível, inseri-las no nosso
meio de trabalho”.
Por sua vez, Antonio dos
Reis Poscidonio parabeni-

zou a organização, desde
a saída de Maringá até aos
locais visitados, onde foram bem atendidos. Ele
disse ter gostado, especialmente, da ida à sede da
Sancor: “nos passou muita
segurança para indicar e
recomendar aos produtores rurais a contratação
da seguradora. No que
tange as demais palestras,
avaliou que foram de
grande valia, tendo ampliado conhecimentos. Poscidônio destacou, por fim,
a topografia do país, marcada por planícies, “o que
traz facilidade de trabalho
com máquinas e implementos”.

1 5 | J o rn a l d e Se rv i ç o Co c a m a r

ORIENTAÇÕES

Socialmente justo

C

Conselho de Administração reforça diretrizes sobre condições de serviço, saúde e segurança do
trabalhador, discriminação, uso de produtos proibidos e política anticorrupção. Por Marly Aires

om o objetivo de
reforçar o que determina a lei na
questão trabalhista junto a seus cooperados,
e buscando atender a uma
exigência do Comércio Justo, viabilizado pela Fairtrade Labelling Organization International (Flo), o

Conselho de Administração da Cocamar definiu
uma série de diretrizes em
relação às práticas adotadas por cooperados, colaboradores, clientes, fornecedores, prestadores de serviço e outros.

A Cocamar também não
admite o trabalho informal, sem vínculo contratual, registro em carteira
de trabalho ou documentação equivalente, sem benefícios como condições
justas de salário, remuneração fixa, férias, 13º salário, FGTS e outros
estabelecidos pela lei ou
pela convenção coletiva de
trabalho da categoria.

quotas e por unidade produzida, durante o horário
normal de expediente, o
Conselho de Administração da Cocamar orienta
que sempre deverá ser
pago valor proporcional ao
salário médio da região ou
salário mínimo oficial, o
que for maior.

Trabalho”, foram abordados
outros temas como “Saúde
e Segurança do Trabalhador”, “Discriminação”, “Uso
de Produtos Proibidos”, e
“Política Anticorrupção”.
Todos os cooperados estão
recebendo uma cópia do documento para tomar conheAlém das “Condições de cimento das diretrizes.

Não à informalidade

“Todas as práticas socioambientais sustentáveis,
além de determinação da
Com relação ao trabalho lei, são condições básicas
baseado na produção, em para a participação da Co-

camar no Comércio Justo e
para ter a produção certificada pelo Selo Fairtrade,
que identifica o produto
dos cooperados da Cocamar nos pontos de vendas”, afirma Sílvia
Podolan, ressaltando que
os consumidores europeus
pagam um pouco mais por
isso e os recursos, administrados pelo Instituto
Constâncio Pereira Dias,
são revertidos em benefícios aos cooperados na
forma de projetos.

Caso seja constatado algum problema por autoridade competente e, após
julgamento a parte interessada for condenada
pelo descumprimento de
quaisquer dessas normas,
o contrato com a cooperativa pode ser rompido e
serem aplicadas as penalidades previstas nele, de
acordo com o Estatuto Social, afirma Silvia Podolan, coordenadora de Projetos do Instituto Constância Pereira Dias (ICPD).
PRIORIDADE - A saúde e
a segurança dos trabalhadores são prioridade para
a Cocamar que adota políticas próprias para garantir o que determina a lei.
A cooperativa também
não pratica, não compactua e repudia de forma veemen-te a exploração do
trabalho e orienta cooperados, clientes, fornecedores, prestadores de servi-

ços e outros para que façam o mesmo, além de estimular a liberdade de associação dos trabalhadores aos sindicatos representativos de suas respectivas categorias.

Dentre as diretrizes básicas definidas estão a
não utilização de mão de
obra de menores de 18
anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres e de menores de 16
anos em qualquer trabalho, exceto na condição de
aprendizes, a partir de 14
anos. Da mesma forma é
proibido qualquer trabalho forçado ou análogo ao
trabalho escravo ou que
imponha aos colaboradores a condições ultrajantes
ou subumanas de trabalho, que restrinjam o direito constitucional de ir e vir
com ameaças, abuso ou
punições físicas
ou psicológicas.
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ORIENTAÇÕES

Ministério do Trabalho
intensifica fiscalização
Nos últimos tempos, o
Ministério do Trabalho
tem intensificado as fiscalizações e ampliado as exigências com base na Norma
Regulamentadora
NR31, de 2005. Segundo
Márcio Leandro Erzinger,
gestor do Sindicato Rural
de Alto Paraná, há uma
série de exigências trabalhistas relacionadas à legalização do trabalhador
no campo que o empresário rural precisa estar
atento para evitar multas,
pelo não atendimento dos
requisitos, e até mesmo
ações trabalhistas.
Erzinger diz que enquanto é apenas o produtor e
sua família que trabalham
na propriedade, não é necessário se preocupar com
todos esses detalhes, mas
apenas ter o cuidado de
emitir notas em nome de
toda a família para fins de
aposentadoria. Mas que
quando contrata um trabalhador, passa a ser empregador rural e aí precisa
atentar para tudo que determina a lei trabalhista:
registro em carteira, Notificações para Registro em
CTPS, Laudos Médicos Admissionais, PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO
(Programa de Controle de
Saúde
Ocupacional),
LTCAT (Laudo Técnico das
Condições do Ambiente),
PPP (Perfil Profissiográfico
Previdenciário) e Pagamento de Adicional de Insalubridade (20%).
MULTAS - Nas fiscalizações, o Ministério do Tra-

balho tem exigido uma série de documentos, afirma
Erzinger, ressaltando que
o produtor precisa tê-los
todos à mão. O gestor ressalta ainda que as multas

•
•
•
•
•
•
•
•
•

por não cumprimento da
lei podem ser de aproximadamente R$ 500,00 a
R$ 1.000,00 por trabalhador na primeira notificação, e em caso de rein-

cidência, aproximadamente R$ 5.000,00 por trabalhador. Mais informações
podem ser obtidas junto
ao Sindicato Rural de cada região.

Documentos exigidos

Livro de registro
Relação de funcionários ativos
Livro de inspeção do trabalho
Procuração específica do representante
legal da empresa
Recibo de salário dos últimos três meses
Cópia do último acordo ou convenção coletiva
Folha de pagamento dos últimos 12 meses
Guias de recolhimento INSS (GFIP) do
último ano
Guias do FGTS

Há uma série de
exigências trabalhistas
relacionadas à
legalização do
trabalhador;
empresário rural
precisa estar atento

• Autorização dos veículos que transportam
os trabalhadores
• Comprovante de entrega do EPI
• Comprovante de entrega de ferramentas e
garrafas de água
• Comprovante de treinamento em saúde e
segurança ocupacional nos últimos dois anos
• Atestados de Saúde Ocupacional (ASO),
admissionais e periódicos dos últimos dois anos
• Contrato de arrendamento agrícola
• Cópia de escritura da propriedade
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Refinaria de Óleos bate recordes

RESULTADOS

Nova embalagem e uso de robô trazem inovações
e mudanças à linha de envase de óleos da Cocamar,
agilizando processo e conferindo maior eficiência.
Por Amanda Gomes e Marly Aires

A

Sistema robotizado no final da linha de produção melhora o fluxo de
movimentação e armazenagem, reduz o tempo de operação e retrabalhos
e possibilita a paletização das caixas seis vezes mais rápida.

Refinaria de Óleos
da Cocamar bateu
mais dois recordes de produção
durante o mês de março.
Foram processados 515,36
toneladas/dia, totalizando
15.976 toneladas/mês, segundo o gerente da fábrica
de óleo, Valdemar Cremoneis. Outra superação de resultados foi o recorde de
envase com a produção de
34.177 caixas no dia 31 de
março.

são atribuídos a vários fatores. No final de 2015, foram
realizadas alterações significativas nos processos de refino dos óleos. E no final do
ano passado, houve mudanças no envase de óleo PET,
adotando-se um novo formato e gramatura do frasco,
passando de 16,9 g para
15,02 g, resultando em um
frasco mais sustentável e fácil de manusear. A nova embalagem, a mais otimizada
do mercado, foi desenvolvida praticamenEsses números históricos te do zero. Para
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isso foram trocados todos os
equipamentos de sopro de
embalagens e adaptada a
linha de envase.
Além de maior competitividade, destacam-se outros
ganhos do projeto, como o
aumento da quantidade de
caixas por pallet de 48 para
60, a redução da ociosidade
por caminhão, ampliação da
capacidade de armazenagem, redução do consumo
de pallets e outros.
Para a coordenadora de

de equipamentos no tempo
necessário, sem comprometer os prazos do projeto”.
Também contribuiu o planejamento dos setores de produção e de comercialização,
na gestão da troca de produtos na planta fabril (óleo de
soja e óleos especiais), no
FOCO - Cremoneis ressalta, momento adequado.
entretanto, como fundamental para os resultados obti“Tudo isso foi feito com o
dos o empenho das áreas de objetivo de aumentar o vomanutenção e produção “que lume de produção visando
estiveram focadas num obje- atender à demanda na prestivo único, trabalhando em tação de serviços de refino e
Outro fator que contribuiu
"A produção no novo sis- equipe”, diz, “efetuando to- envase, além da produção
para os recordes e a maior tema de paletização tem ca- das as trocas e instalações própria”, finaliza o gerente.

Pesquisa e Desenvolvimento, Thaís Toledo Garcia, era
preciso que a embalagem
atendesse a necessidade dos
consumidores, de otimização
da produção e de paletização
mais eficiente. "Conseguimos
chegar a um modelo que
atende esses requisitos. Não
se trata de inovar só para
fazer diferente, é inovar com
foco no resultado e na estratégia do negócio", explica a
coordenadora geral de marketing, Cristiane Kondo.

eficiência foi o incremento do
sistema robotizado no final
da linha de produção, que
atende as duas linhas de envase, de forma simultânea,
ainda que estejam produzindo produtos diferentes, e
possibilita a saída dos produtos direto para o caminhão.
Isso melhora o fluxo de movimentação e armazenagem,
reduz o tempo de operação e
retrabalhos e possibilita a
paletização das caixas seis
vezes mais rápida.

Um produto saudável

Mais indicados que os
óleos de origem animal,
devido ao baixo percentual
de gorduras saturadas, os
óleos vegetais podem ser
encontrados em grande
variedade nas prateleiras
dos supermercados. Um
dos mais utilizados no
mundo, o óleo de soja se
destaca por ser saudável e
por carregar consigo muitas das propriedades nutritivas e benefícios do grão
de soja, afirma William

Felix de Paulo, analista de
Pesquisa e Desenvolvimento da Fábrica de Óleo
da Cocamar.

ESTUDOS - Por essas características, segundo estudos, regula os níveis de
colesterol total reduzindo
o colesterol ruim (LDL) e
aumentando o colesterol
bom (HDL), o que faz bem
ao coração protegendo o
sistema cardiovascular e
ainda ajuda no processo
antiinflamatório.

Com uma boa variedade
dos ácidos graxos essenciais que o corpo necessita,
o óleo de soja é rico em gordura poliinsaturada e em
ômega 3. Assim como os
óleos de milho, canola e girassol, o de soja também
Também atua como um
possui ômega 9, ômega 6 e antioxidante, protegendo a
vitamina E, diz William.
pele dos danos dos radicais

pacidade para aumentar em
até 56%, possibilitando atingir o que foi planejado para
2020. O projeto viabiliza o
planejamento estratégico da
Cocamar", acredita o gerente
de logística integrada, Lazaro Pinheiro Domiciano.

livres (câncer, envelhecimento prematuro e outros),
contra queimaduras solares, reduz cicatrizes de
acne, estimula o sistema
imunológico, protege as células dos neurônios do cérebro e ainda estimula o
desenvolvimento ósseo.
Outro fator positivo do
óleo de soja é o custo-benefício, sendo o mais em
conta. Pode ser aquecido
até 180ºC sem perder as

propriedades, assim como
os demais. Mas no caso do
óleo de canola, a melhor
aplicação é temperar saladas.
William alerta, entretanto, que para garantir um
bom uso de qualquer óleo,
não se deve reutilizá-los depois de aquecidos. Após a
fritura, ocorre oxidação do
óleo, aumentando as gorduras saturadas, que não
fazem bem para a saúde.
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NOVIDADE

Cocamar aprimora
sua indústria de
Suplementos Minerais
Toda linha ganhou novas embalagens

D

e dois novos produtos serão lançados

no mercado a partir de maio. Por Marly Aires

esde o início de
abril, a Indústria
de Suplementos
Minerais da Cocamar, localizada em Maringá, passou a operar com
sistema automatizado, com
total controle da produção e
dos estoques. Com a mudança, foi possível aumentar a eficiência, reduzindo
possíveis falhas da interferência humana. A expectativa é que a produção seja
ampliada em 50%, passando de 4 toneladas/hora para 6 toneladas/hora. Foram
investidos mais de R$ 300
mil na aquisição dos equipamentos e software para
automação.

A fábrica entrou em funcionamento em 2007. Segundo o coordenador de
Pecuária, Joel Murakami, a
mudança se fazia necessária por conta da crescente
demanda pela linha de produtos da cooperativa. A fábrica vinha trabalhando em
sua capacidade máxima,
operando nos três turnos
desde o início de abril do
ano passado, somando em
2016 a produção de 12.534
toneladas/ano equivalentes
a 419.816 sacas/ano, 41% a
mais que no período anterior, que fechou com 297
mil sacas.
Murakami credita os

bons resultados à qualidade do produto, que tem
ganhado espaço no mercado, mas também ao empenho de toda a equipe de
produção e de venda da Cocamar. “Trabalhamos com
as melhores matérias primas do mercado provenientes dos melhores fornecedores e o processo industrial segue todas as
normas de Boas Práticas
de Fabricação do Ministério
de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA),
por isso a qualidade do
produto”, destaca.

CARA NOVA - Desde o início de abril, toda a linha de
suplementos minerais da
Cocamar está de cara nova,
com o lançamento das novas embalagens. Ao todo,
são 15 diferentes formulações de suplementos, entre

Altofós proteinados, energéticos, para bezerros e a linha
branca, destinada para ovinos, bovinos de leite, de corte e confinamento, em embalagens de 20, 25 e 30 kg.

Segundo Cristiane Kondo,
coordenadora geral de marketing da Cocamar, a revitalização veio principalmente para endossar os mais de
30 anos de qualidade dos
produtos. “Nosso objetivo foi
revitalizar as embalagens,
reorganizando as categorias, transmitindo a alta
qualidade e procedência
que nossos suplementos
minerais já possuem. Além
disso, trabalhamos com todo o cuidado na parte operacional, com identificação
clara nas laterais, padronização, separação por cores,
facilitando a visualização,
essencial para a gestão de

São diferentes
formulações para
bezerros, ovinos,
bovinos de leite
e corte

estoques e rupturas”, afirma.
O gerente de vendas João
Ivo de Lima acredita que as
modificações tanto nas embalagens quanto na indústria fortalecem ainda mais
a marca e os negócios. “Estamos empenhados em oferecer o melhor ao nosso
cooperado, que é o dono da
cooperativa, e trabalhamos
fortemente na capacitação
de nossa equipe para que
esteja preparada para demonstrar todas as soluções
existentes em nossa linha
de produtos”, diz.
A partir de maio também
serão colocados no mercado
duas novas formulações de
suplementos minerais: o Altofós Proteico Energético
Plus e o Altofós Mineral para equinos.
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É hora de vacinar

AFTOSA

C

A Cocamar está com sua tradicional campanha para o período, com preços
e condições especiais em seus produtos. Por Marly Aires

omo tradicionalmente ocorre todos
os anos, de 1º a 31
de maio os pecuaristas em todo o País terão
que vacinar seu rebanho
contra a febre aftosa. Nos
estados do Paraná e de São
Paulo é obrigatória a vacinação para todos os bovinos e
búfalos com menos de dois
anos. Já no Mato Grosso do
Sul, a obrigatoriedade é
para todos, independente da
idade. Em novembro, a segunda etapa da Campanha
Nacional de Vacinação Contra Febre Aftosa ocorre de
forma inversa nos três estados.
Segundo o gerente de
vendas da Cocamar, João
Ivo de Lima, a comprovação
deve ser feita até o dia 31 de
maio nas unidades de sanidade agropecuária da Adapar (Agência de Defesa
Agropecuária do Paraná) ou
pela internet - www.adapar.pr.gov.br.
Para facilitar a vida do pecuarista, a Cocamar lançou
sua tradicional campanha
no período oferecendo vacinas contra febre aftosa com
preços e condições especiais. A mesma campanha
se estende para vacinas
contra carbúnculo, vermífugos, antibióticos, sal mineral e outros produtores de
sua linha veterinária.
CUIDADOS - João Lima
orienta que o pecuarista
tem que estar atento para a
data de validade da vacina,
que é de 24 meses a partir
da data de fabricação, e pa-

ra a idoneidade e cuidados
tomados pelas empresas,
onde adquire o produto,
quanto à conservação da
vacina. Esta deve ser mantida dentro da margem de
temperatura recomendada
entre 2ºC e 8ºC. Se o produto
congelar ou esquentar, perde sua eficácia comprometendo a imunização desejada nos animais.
Para garantir a qualidade
e eficácia das vacinas comercializadas em suas unidades, a Cocamar toma todos os cuidados necessários, com revisão de todos
os refrigeradores antes da
chegada das vacinas, prática que também deve ser
adotada nas propriedades,
principalmente as que trabalham com grandes volu-

mes. A equipe de profissionais da Cocamar ainda
monta plantão à noite e nos
finais de semana e feriados.
Um sistema de alarme é
acionado caso haja qualquer problema com o refrigerador e o vigia de plantão
avisa o responsável para
que tome as providências
necessárias.
Segundo dados do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(MAPA) de 2014, o rebanho
paranaense é de cerca de
9,143 milhões de bovinos e
búfalos, distribuídos em
mais de 192 mil propriedades rurais. O Paraná representa menos de 10% do rebanho nacional, estimado
em mais de 217,5 milhões
de animais.

Pecuarista deve ficar atento a uma
série de cuidados com a vacina

Recomendações:
a vacina em local resfriado até
• Conserve
durante a aplicação, não exponha ao sol e

•
•
•
•

transporte em caixa isotérmica com gelo.

Use agulhas e seringas bem limpas
e desinfetadas e agite bem o frasco
antes de usar.
Aplique na tábua do pescoço, via subcutânea
ou intramuscular, uma dose de 5 ml, para
todas as idades, tamanho e peso do animal.
Não deixe para os últimos dias
da campanha.
A não vacinação ou não comprovação
implica em multa, além de não poder
transportar os animais para qualquer
finalidade.
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Vespas em pomares

CONTROLE BIOLÓGICO

A pequena Tamarixia radiata é inimiga
natural do vetor que transmite o
greening, na citricultura

Q

uem um dia imaginaria que um inseto quase invisível
a olho nu seria o
grande aliado do homem na
produção de laranja? E se
este pequeno inseto fosse reproduzido em laboratório,
você acreditaria? O cooperado da Cocamar de Presidente Castelo Branco, Izaias
Schilive, 60 anos, afirma
que não. “Planto laranja
desde 1988. Nunca na minha
vida eu ia imaginar que essa
pequena vespinha seria usada para combater doenças
nos pomares. E olha que fui

um dos primeiros a cultivar
na região”, comentou.
E é isso o que realmente
está acontecendo. A pequena
vespa, Tamarixia radiata, é
a mais nova aliada da citricultura brasileira no combate ao greening, doença
causada pela bactéria Huanglongbing (HLB), transmitida
aos pomares pelo inseto
mais conhecido como psilídeo, Diaphorina citri, a bactéria provoca a morte das
plantas afetadas. A tamarixia, inimiga natural do vetor,
está sendo utilizada no con-

trole biológico dessa, que é
considerada a pior praga da
citricultura mundial. Nos
meses de março e abril foi a

vez dos pomares de Nova
Esperança, município localizado na região
Noroeste
do

Pequeno inseto
em tamanho
ampliado
várias vezes
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Paraná, receberem as tão esperadas visitantes. Cada citricultor está levando a média
de 400 vespas.
Mas se você pensa que
elas são soltas nos pomares
comerciais, engano. A fim de
obter maior eficácia de controle, as tamarixias são liberadas próximo às plantas de
murta, habitat do vetor, em
pomares abandonados e
plantas isoladas no meio de
pastagens e lavouras. Como
estas plantas estão em outras propriedades é preciso
autorização. “Estou negociando com os vizinhos e oferecendo mudas de outras
frutas em troca da erradicação dessas plantas contaminadas”, explicou Schilive,
informando que cultiva 40
hectares com a fruta e que,
das 25 mil plantas em produção, cerca de 2 mil precisaram ser erradicadas por
conta do greening. “Parentes
meus tiveram de acabar
com o pomar por conta deste
problema. Estou fazendo de
tudo para permanecer na atividade”.
Para melhor eficiência no
controle do psilídeo é importante que o citricultor tome
outros cuidados, a começar
pela identificação e mapeamento das áreas para liberação das tamarixias, selecio-

nando conforme o índice populacional de psilídeos. “Esse monitoramento é feito por
meio de armadilhas, todas
registradas por GPS. Onde se
tem registro do psilídeo o
produtor deve fazer o mapeamento no raio de dois quilômetros a fim de identificar
potenciais criadouros”, explicou a engenheira agrônoma
da Cocamar, Amanda Zito. “A
partir daí temos os dados de
todas as propriedades na
área da Cocamar, onde podemos acompanhar o crescimento e, se necessário, soltar
o alerta fitossanitário. Todos
os produtores devem pulve-

rizar na mesma semana. E
não adianta apenas um citricultor aderir a este projeto,
todos devem participar”.
Entretanto, segundo ela, o
combate biológico é apenas
mais uma medida no controle da doença, a qual não
deve ser usada como única
estratégia. Outro cuidado a
ser tomado pelos citricultores é a erradicação da planta
ornamental falsa-murta, que
serve de abrigo para os psilídeos causadores da doença,
pulverizações de inseticidas
a cada quinze dias, erradicação das plantas afetadas e

Projeto é realizado desde outubro

A soltura de tamarixia no
Paraná teve início, em outubro, em Paranavaí. Esta tecnologia foi desenvolvida pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz
(Esalq), da USP em Piracicaba, com apoio financeiro
do Fundo de Defesa da Citricultura (Fundecitrus). As
pesquisas apontaram redução média na incidência do

vetor de 68% a 100%. Na
prática, os resultados beiram os 25% [soltura aliada
a outras medidas]. Lembrando que as vespas são sensíveis a qualquer tipo de inseticida e morrem com facilidade.

(Iapar). A capacidade é de
24 mil unidades por mês,
porém a expectativa é ampliar este número para 100
mil, com o apoio do Governo. Segundo Amanda, não
existe risco algum deste inseto se tornar uma pra-ga
ou transmitir doenças para
A vespinha também está as pessoas. “É uma vespa
sendo produzida pelo Insti- reproduzida em laboratório
tuto Agronômico do Paraná especificamente para este

adubação diferenciada. “O
greening obstrui os vasos
das plantas, as quais acabam apresentando sintomas
de deficiência nutricional, a
queda prematura dos frutos
e em um estágio mais avançado, a morte da planta”, explicou Amanda.

O produtor
Schilive e a
agronoma Amanda:
monitoramento
indica onde soltar
as vespas

PRODUÇÃO – Por conta dos
cuidados extras com o pomar e o clima mais propício,
o citricultor Izaias Schilive
espera ter uma produção
melhor neste ano – 1.900 caixas por hectare – em comparação com a obtida na safra
anterior – de 1.500 caixas.

fim: controlar o psilídeo”, fri- (AGO) da Cocamar para avaliação dos produtores. A
sou.
propos-ta é de continuidade
A Cocamar, por meio do do trabalho por meio da
Instituto Constâncio Pereira parceria com a Fundecitrus.
Dias, também tem apoiado
O próximo objetivo será a
o Iapar na produção das
vespas, assim como a Citri disponibilização aos produtoIndustrial de Paranavaí. res de um sistema de aler-ta
Para 2017, este projeto será fitossanitário, além da aquisilevado à discussão na As- ção de armadilhas para o masembleia Geral Ordinária nejo do psilídeo nos pomares.

Uma economia milionária
ENERGIA ELÉTRICA
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O

Até 2016, a Usina de Cogeração de Energia Elétrica da Cocamar havia
possibilitado uma economia de R$ 29 milhões. Por Cleber França

planejamento é a
solução para muitos problemas. Em
2008, em meio à
crise energética vivida pelo
Brasil, a Cocamar instalou
uma Usina de Cogeração de
Energia Elétrica movida a
biomassa. Até 2016, essa
unidade gerou uma economia de R$ 29 milhões.

A instalação da termoelétrica custou R$ 35 milhões,
ou seja, já está quase paga.
A ideia dos cooperados e
diretoria era ter uma fonte
própria de energia elétrica,
já que o complexo conta
com plantas industriais
funcionando dia e noite.
Dentre as vantagens da
biomassa estão o baixo
custo de operação, armazenamento, transporte e a eficiência energética. Somente
nos períodos de safra (meados de fevereiro a abril e
meados de junho a agosto)
a usina não consegue suprir a demanda do complexo, uma vez que existem
picos de 13,5 MWh, o que
ultrapassa a capacidade
dos equipamentos. “Nos outros meses somos capazes
de produzir toda a energia
necessária para o complexo de Maringá”, informou
o supervisor de manutenção da Cocamar, Fernando
Borges Santos.
A produção, em torno de
5 MW, dá pra suprir a demanda de uma cidade de
aproximadamente 60 mil
habitantes, porém este valor pode chegar a 13MW dependendo da necessidade

da cooperativa. Trata-se de
um processo complexo que
envolve as diversas áreas
da engenharia (termodinâmica, elétrica, mecânica) e
suas ramificações: metalúrgica, resistência, alta tensão industrial, automação,
mecânica de fluídos, tratamento químico e físico,
entre outras.
Na operação, 20 pessoas
trabalham de forma direta
e outras oito indiretamente,
com fluxo diário de aproximadamente 20 caminhões.
“As caldeiras são alimentadas por biomassa, em sua
maioria cavaco de madeira
e bagaço de cana. Esse material gera calor nas caldeiras, as quais propiciam
vapor para o parque industrial. Porém, antes de che-

gar ao destino final, este
vapor passar por uma turbina, que gera a energia”,
explicou Santos.
Não existe armazenamento de energia. Tudo o
que é produzido é consumido pela Cocamar. A
maioria dos equipamentos
utilizados na construção da
Usina de Cogeração de
Energia Elétrica da Cocamar é nacional, porém os
sistemas de controle foram
importados dos Estados
Unidos e Alemanha. E a
modernização não para por
ai. “Existem projetos de
melhoria na eficiência
energética e novos estudos
para geração de energia a
partir de outras fontes (solar e biogás)”, finalizou,
Santos.

COMEÇO - O projeto de implantação foi iniciado em fevereiro de 2008 com o fechamento dos contratos de
compra dos primeiros equipamentos (caldeira, turbina
e gerador). Já em setembro
de 2008 foram realizadas
as obras civis. A montagem
dos equipamentos teve início em janeiro de 2009,
com a finalização em setembro deste mesmo ano. A
operação foi iniciada, exatamente, em 1º de outubro de
2009.
VALOR – O valor de toda a
energia produzida no período geraria uma receita
de R$ 100 milhões. Lembrando que, em 2008, a fatura mensal de energia da
cooperativa era de quase
R$ 2 milhões.

A estrutura
possibilitou, também,
segurança ao parque
industrial, ao eliminar
o risco de apagões
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Reunião Paranaense e Simpósio
Brasileiro de Solos Arenosos, neste mês

Tendo a Cocamar como
uma das realizadoras, a 5ª
Reunião Paranaense de
Ciência do Solo e o 2º Simpósio Brasileiro de Solos
Arenosos serão promovi-

Solos arenosos,
comuns na região
noroeste do Paraná,
exigem manejo
específico

dos, conjuntamente, no período de 23 a 25 de maio,
em Maringá (PR), no Centro
de Eventos Excellence. A
iniciativa é da Sociedade
Brasileira de Ciência do

Solo, núcleo estadual do Paraná, em parceria, também,
com a Universidade Estadual de Maringá (UEM).

Durante os três dias, de
acordo com os organizadores, a previsão é que sejam
reunidos cerca de 1,5 mil
participantes, entre especialistas das principais instituições de pesquisa e das mais
importantes universidades
brasileiras, além de profissionais ligados a empresas
cooperativas, setores públicos e produtores. A programação, com a grade dos temas a serem abordados e

os palestrantes convidados,
pode ser conferida no site
do evento (veja no final
deste texto).
A comissão organizadora
é presidida por Renato Watanabe, coordenador técnico
de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF) da Cocamar, e Marcelo Augusto
Batista, professor do Departamento de Agronomia da
UEM.

SERVIÇO – Veja mais informações sobre o evento
em www.solosarenosos
2017.com.br
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Horta Solidária
COOPERATIVISMO

Projeto da Escola Municipal Rocha
Pombo, em Ourizona, foi premiado
em 2016, pela Cocamar, dentro do
Cooperjovem. Por Marly Aires

U

ma ideia simples:
montar uma horta solidária, não
só promoveu mudanças no hábito alimentar
dos estudantes, mas também trabalhou o cooperativismo na execução das tarefas, promovendo resultados surpreendentes.
Por isso, diz Amanda Mazotti, analista de Cooperativismo da Cocamar, o Projeto Educacional Cooperativo
“Horta Solidária”, da Escola
Municipal Rocha Pombo,
em Ourizona, foi premiado
em 2016, pela Cocamar, dentro do Cooperjovem, programa do Sescoop PR desenvolvido numa parceria da
cooperativa com escolas e
prefeituras municipais.
“A ideia de montar a horta surgiu da observação de
que muitas crianças não comiam verduras e legumes”,
conta Sandra Regina Lançone professora da escola, que
idealizou o projeto junto com
a professora Aparecida Ma-

ria Sírio Pereira. Os alunos
dos 3º e 4º anos e os professores montaram uma horta
na escola com a participação
dos pais. Toda produção foi
servida na merenda, enriquecendo a alimentação dos
estudantes.

MOTIVAÇÃO - Como eles
mesmos produziram, se
sentiram motivados a experimentar e acabaram gostando, incorporando à alimentação diária. Para João
Pedro Marolo, 10 anos, hoje
no 5º ano, o fato dele ter ajudado a produzir fez toda diferença. “Ficou mais gostoso”, diz ressaltando que
“quando todos ajudam, fica
mais fácil. Conseguimos resultados melhores”.

Um dos pais que participa
do o projeto é Orlando Santos, que por morar próximo
ao colégio, ajuda no cuidado
da horta, aguando nos finais
de semana. “Foi ótimo ver as
crianças interagindo, uma
ajudando a outra. Esse é um
aprendizado importante para toda a vida”, diz.

Produzir seu próprio alimento ajudou os estudantes a mudar hábitos alimentares

Destaque maior a cada ano

O Cooperjovem é um programa desenvolvido há 16
anos pelo Sistema OCB, com
o objetivo de disseminar a
cultura da cooperação.

No Paraná, é realizado
pelo Sistema Ocepar, por
meio do Serviço Nacional
de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop/PR), em
parceria com 20 cooperativas, abrangendo mais de 16
mil alunos, 600 professores
e 300 escolas públicas de
quase 70 municípios. Na região da Cocamar são seis
escolas, 440 alunos e 16
professores nas cidades de
Floraí, Floresta, Ourizona e
Rolândia.

Segundo Amanda Mazotti, analista de Cooperativismo da Cocamar, a cada ano
o Cooperjovem vem ganhando maior destaque entre as escolas municipais,
sendo aplicado aos alunos
do ensino fundamental de 6
a 14 anos.

Além do desenvolvimento
de projetos como este, que
interagem com conhecimentos escolares e com situações problemas que interferem na vida da comunidade, também é promovida
a formação básica de educadores e os alunos de-senvolvem atividades educativas,
sendo desafiados a elabora-

Jovens lideranças participam do Elicoop

Os jovens Daniel Ribeiro
e João Batista Paggi, da Cocamar de Arapongas, e a
analista de Cooperativismo,
Amanda Mazotti, estiveram reunidos nos dias 19 e
20, em Prudentópolis, com
mais 25 jovens do Paraná,
para o encontro da Liderança Cooperativista Jovem, o Elicoop Jovem.

Promovido pelo Sescoop/PR, a evento tem
por objetivo promover a
troca de experiências
entre os integrantes do
programa e discussões a
respeito dos trabalhos das
cooperativas e do Sescoop/PR, visando inserir
o público jovem no cooperativismo.

rem redações sobre o tema
abordado.

Os trabalhos selecionados
concorrem à premiação em
nível estadual e, caso vençam, em nível nacional. Nos
dias 5 e 6 de abril, em
Caiobá, litoral do Paraná, o
Sescoop/PR reuniu cerca de
220 pessoas para o Encontro de Premiação do Programa Cooperjovem (Etapa
Estadual).

As escolas que quiserem
participar, dentro da área de
ação da Cocamar devem procurar a unidade mais próxima e solicitar a adesão ao
programa.

Colheita começa em
São Jerônimo da Serra
CAFÉ

A
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A expectativa de boa produtividade e preço estão animando os cafeicultores. Por Cléber França

expectativa de
boa produtividade
e preço têm animado os cafeicultores na área de ação da
Cocamar quanto à colheita
da próxima safra, a qual começa em maio. Um deles é
o cooperado de São Jerônimo da Serra, Cirene Naim
da Silva, de 62 anos. Em
cada um dos 52 hectares
cultivados com o grão a expectativa é colher a média
de 35 sacas – 1.820 sacas no
total. “Tem talhões que vão
produzir bem mais, outros
um pouco menos. Mas de
uma forma geral a produção deve ser melhor que a
registrada no ano passado”,
estimou.

A plantação de Naim, como é mais conhecido na região, fica no distrito de
Terra Nova. Está em uma
localidade privilegiada, entre 900 e 1.000 metros de
altitude. “Além da boa produção e as menores perdas

ocasionadas por geada, à
qualidade do café produzido nesta altitude se
iguala ao colhido em Minas Gerais”, comparou o
agricultor, informando que
a altitude média do município é de aproximadamente 600 metros. “Por
estarmos a uma altitude maior, uma região montanhosa, o solo é desnivelado. Esse é o único problema”.
Apesar disso, ele colhe
65% do café de forma mecanizada. Também adquiriu alguns equipamentos,
um investimento total de
aproximadamente R$ 250
mil. Além do trator, comprou uma trincha, que
acerta e capina o terreno,
um varredor, responsável
por varrer e fazer o cordão
em meio às ruas de café e
a recolhedora. “A falta de
mão de obra era um problema recorrente, que foi
resolvido. Só onde a má-

Naim tem investido na mecanização da lavoura

Além da melhor produtividade, devido ao clima e
aos tratos culturais conforme orientação técnica,
outro fator tem agradado: o
preço. “Fechei alguns con-

VARIEDADES – Mundo Novo, Catuaí, Obatã, Tupi,
Iapar 59 e IPR 107 são as
variedades cultivadas pelo
cooperado. Pelo menos no

município, o bicho mineiro
é um problema mais comum entre as variedades
mais novas, enquanto a ferrugem é mais suscetível às
cultivares mais tradicionais.
“Outro problema muito comum é a cigarra. Por conta
disso precisamos passar inseticidas no solo com
frequência”, revelou.

Em São Jerônimo da
Serra, aproximadamente
570 hectares estão cultivados com café, conforme
levantamento realizado
neste ano. Apesar de ter
uma boa área cultivada
com o grão, são poucos os
produtores que adotam
alta tecnologia. A maior
parte utiliza o sistema de
produção familiar. Por conta disso, a colheita mecanizada é realizada apenas
em 5% das áreas.

Na última safra a produtividade média das lavouras ficou na casa das
23 sacas beneficiadas por
hectare – conforme dados
da Secretaria da Agricultura, Abastecimento e Pecuária (Seab) do Paraná
a produção na safra 14/15
foi de 1.051 toneladas.
Nesta, a expectativa é de
26 sacas beneficiadas por
hectare. A cultura está
presente em 95 propriedades rurais.

As principais variedades cultivadas são:
Mundo Novo, Catuaí e
Iapar 59. “A maior parte
das atividades da cultura são realizadas manualmente, dessa forma
os maiores problemas
estão relacionados à falta de mão de obra para
a realização dos tratos
culturais”, frisou o engenheiro agrônomo da
Cocamar, César Augusto
Castro.

quina não entra mesmo
é que a colheita é feita
de forma manual”, completou.

tratos a R$ 570,00, mas na
média acredito que a comercialização vai girar entre R$
540,00 e R$ 550,00”, projetou Naim.

Produção familiar
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Cultura rentável, como poucas

CAFÉ

Dos 36 hectares que Benedito Lavaria e a esposa
Irene possuem em Apucarana, 14 hectares são de
mata nativa. Do que resta,
o casal e o filho, José Augusto, tiveram que planejar
bem as atividades, para
que todos pudessem viver
tranquilamente. “Se fosse
só soja, já teríamos ido para
a cidade. Produzir café, legumes e frutas dá trabalho.
É de sol a sol e sem fim de
semana. Mas, é o que nos
mantém. O café dá uma renda quatro vezes maior do
que a soja”, diz Benedito
ressaltando que para a pequena propriedade, não
tem melhor negócio.

Quase cinco hectares são
ocupados com 15 mil pés de
café, produzindo uma mé-

dia de 40 sacas beneficiadas por hectare. “Se cuidar
da lavoura, tem resposta
em produtividade e rentabilidade”, ressalta José Augusto. A família já teve
mais de 60 mil pés de café,
mas era no sistema antigo
e os gastos com mão de
obra estavam tornando a
atividade inviável. Aproveitaram a forte geada de
2012 para mudar.

Começaram a adequar a
área para o sistema mecanizado, plantando um pouco a cada ano. O manejo foi
todo mecanizado, com trator, trincha, pulverizador,
carreta para distribuição de
esterco, adubadeira, abanador e soprador, estrutura
para tocar tranquilo 100 mil
pés de café, além de um se-

cador para 6 mil litros. Só
falta a colheitadeira. “Por
enquanto, temos nos virado
com a derriçadeira manual”, afirma Benedito.

Antes da mecanização,

Aposta em produtividade para permanecer no sítio

conta, contratava pessoal
até para o manejo diário.
Hoje, só os dois dão conta,
sobrando tempo para desenvolver as outras atividades. E para a colheita tem
contratado metade do que

antes. “Quando for possível
entrar com a colheitadeira,
vamos ter praticamente o
mesmo trabalho que com a
soja, só que com bem mais
segurança, principalmente
em caso de estiagem”.

Problema invisível
reduz a produtividade

COMPACTAÇÃO

T
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A Cocamar está treinando os técnicos e engenheiros agrônomos
para identificar e lidar com o problema. Por Cléber França

ão
importante
quanto se preocupar com as sementes a serem escolhidas, pragas, doenças e
defensivos agrícolas são os
cuidados com o solo. Para
quem não sabe a compactação é um problema invisível que causa grandes
perdas de produtividade.
Pensando nisso, em abril a
Cocamar realizou um treinamento com os 110 integrantes do departamento
técnico. Eles aprenderam a
analisar e identificar a compactação e quais estratégias
adotar para ter de volta a
fertilidade. Trata-se do Diagnóstico Rápido da Estrutura
do Solo (Dres).
Um dos participantes foi
o engenheiro agrônomo da
unidade de Floresta (PR),
Renato Vinicius Valdez,
município onde o solo é
bem argiloso e se compacta
com facilidade. “A grande
perda de produtividade está
relacionada à falta de ma-

nejo do solo. Em nossa região os agricultores dão
preferência ao cultivo do
milho na 2ª safra e, por este
motivo, fazem de tudo pra
colher a soja o quanto antes, inclusive com a terra
ainda úmida em algumas
das vezes. Em muitas áreas
o solo está compactado ocasionando redução na produtividade”, informou. “Esse
método de avaliação das estruturas é muito importante
para identificar este problema e saber como trabalhar para revertê-lo”.
Um dos palestrantes foi o
pesquisador da Empresa
Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa)
na área de manejo de solo,
Henrique de Biasi. “O método de amostragem é de
fácil entendimento e pode
ser o diferencial na busca
por altas produtividades e
rentabilidade”, frisou, explicando que a brachiaria ruziziensis, assim como outras gramíneas com siste-

Equipe técnica da cooperativa participou de treinamento

ma radicular profundo e vigoroso são excelentes opções para recuperação da
estrutura física do solo.
“Muitas vezes os produtores tem a falsa percepção,

O método de amostragem é de
fácil entendimento e pode ser
o diferencial na busca por altas
produtividades e rentabilidade”
Henrique de Biasi, da Embrapa

assim como técnicos, de
que a solução para a compactação é o revolvimento
do solo com subsolagem ou
escarificação. Na verdade,
esses equipamentos não fazem a descompactação,
simplesmente a ruptura daquela estrutura degradada.
Quem faz este trabalho são
as plantas, principalmente
por meio do sistema radicular”.
O engenheiro agrônomo
coordenador técnico da
Unidade de Difusão de Tecnologia (UDT), Edner Bettioli Junior, informou que
este evento faz parte da
“Semana do Conhecimen-

to” da cooperativa. “A fertilidade do solo não se aplica apenas a parte química.
É preciso uma boa combinação química, física e biológica. Lembrando que o
Dres é um método prático
e visual, uma vez que existem outros que envolvem
instrumentação, laboratório, algo mais cien- tífico,
que consistiria na retirada
do solo com anéis, e analises laboratoriais posteriores. Aqui o agrônomo vem
a campo e já sai com o
diagnóstico pronto”, explicou, revelando que “a ideia
num próximo momento é
que o produtor consiga fazer isso na área”.
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Homenagem a quem
cresceu com a cooperativa

COMEMORAÇÃO

Com cerca de 30 anos de casa,
vários colaboradores contam um
pouco de sua experiência com
a cooperativa. Por Marly Aires

E

m reconhecimento ao trabalho de
colaboradores
que, ao longo de
décadas, contribuíram para
o sucesso da Cocamar, dezenas deles receberam homenagem no final de março, quando da passagem
dos 54 anos da cooperativa.
Eles conhecem a organização como poucos e acompanharam grande parte do
seu desenvolvimento, mantendo-se preparados para
os desafios. Um exemplo é
o gerente Comercial de Peças e Implementos Agrícolas, Clóvis Domingues, com
30 anos de casa.
Domingues começou como auxiliar de caixa na
unidade Maringá, em 1987.
Depois, passou a balconista
na loja agropecuária e tomou gosto pela área de
vendas. Como encarregado

de loja, foi para Paranavaí,
onde se tornou supervisor
de vendas; em 1994, assumiu a área Comercial de
Insumos. Em 2013, chegou
a gerente Comercial de Pecuária e, em 2015, assumiu
a gerência atual.
Vendo o crescimento da
cooperativa como uma
oportunidade para a sua
evolução profissional , Domingues, que só tinha completado o ensino médio,
cursou Contabilidade e Direito, duas faculdades que
lhe proporcionaram uma
bagagem de conhecimentos. “Estudar é necessário
para quem deseja se lançar
em novos desafios. Se
parar, fica para trás”,
afirma o gerente, ressaltando que a Cocamar sempre oferece oportunidades,
treinamentos, capacitação
para quem quer crescer.

SEM PERDER A CHANCE
- Outro exemplo é Daniel
Berman, planejador de manutenção da Indústria de
Fios. Começou como auxiliar de produção, foi maquinista, eletricista e auxiliar
administrativo. Até então
tinha cursado apenas o ensino médio. Foi quando a
Cocamar o incentivou a
fazer um curso superior, financiando a todos os colaboradores que demonstrassem interesse. Berman,
que sempre quis voltar a

estudar, mas nunca tinha
tido oportunidade, não
desperdiçou a chance. De
2002 a 2006, fez o curso
Gestão de Agronegócio e,
quando finalizou, foi promovido a encarregado de
produção. Hoje, é planejador de manutenção. “A Cocamar me deu a oportunidade e isso me ajudou
a crescer no trabalho, o que
tem até mesmo influenciando outros familiares a
cursarem uma faculdade”,
diz.

foi o primeiro e o único emprego de Marinês Rocha de
Almeida, que hoje trabalha
com a Gestão Integrada da
Qualidade da Indústria de
Fios. Há 30 anos, começou
como maquinista, mas poucos anos depois passou a
atuar no laboratório de análise, onde conquistou seu
espaço. “A Cocamar dá
oportunidades para quem
quer crescer”, ressalta.

RECONHECIMENTO - Depois de passar por vários
setores, Giseli Piveta, que
começou no escritório da
unidade de Cambé, em
1987, tornou-se supervisora
administrativa dos silos e
graneleiro, na mesma cidade, em 2010, ano em que
a cooperativa assumiu a estrutura. “Foi gratificante
não só ter permanecido na
equipe, mas ser promovida,

Uma vida de dedicação

Tudo que aprendeu profissionalmente, foi trabalhando na Cocamar. Quando ingressou na cooperativa, em 1987, Aparecido
Cabral de Melo, supervisor
no Terminal de Calcário em
Cianorte, só tinha o ensino
médio. “A Cocamar foi uma
escola. Fiz diversos cursos
de capacitação, fui crescendo e sou muito grato por
isso. Foi meu primeiro em-

prego e o último. É a minha
vida”, afirma. Melo começou como ajudante geral na
máquina de algodão, passou a classificador e em
2000 foi transferido para
Umuarama, onde ficou até
2012, chegando a supervisor. Voltou depois para Cianorte, na mesma função,
onde está até hoje.

A Cocamar foi também

Dezenas deles foram
homenageados no
final de março,
quando da passagem
dos 54 anos da
cooperativa

o que é um reconhecimento”, comenta.

Valdir Coelho, balconista em Sabáudia, também
comemora 30 anos de
casa. Ele chegou a trabalhar em outras empresas,
mas foi ali que fez sua
vida: casou-se, criou e formou os filhos, sempre trabalhando com o atendimento ao cooperado.
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Facilidades na compra de insumos
BENEFÍCIOS

Para os cooperados, contar com a Cocamar nesta hora faz toda a diferença: a
cooperativa oferece ampla linha de produtos com qualidade, preço e entrega garantida

Contar com uma cooperativa na hora de adquirir os
insumos agrícolas e os itens
voltados para manutenção
do maquinário é fundamental para o produtor rural.
Quem já vivenciou a experiência de não ter por perto
uma cooperativa, sabe a diferença. “Desde que a Cocamar entrou na região, trabalhando de forma diferenciada, com os seus planos de
safra, movimentou a concorrência. É fundamental poder
ter uma cooperativa por perto neste momento, que comercializa os insumos em
um patamar bom de preço”,
diz o cooperado João José
Rezende de Paiva, que tem

soja, milho e laranja em
Cambé.

Para o cooperado Antonio
Crubelati, produtor de soja e
milho de São Jorge do Ivaí,
um ponto muito importante
na tomada de decisão é o
fato de a Cocamar oferecer
um portfólio completo de insumos agrícolas e para manutenção do maquinário.
“Quase tudo que preciso,
tem lá ou a Cocamar busca.
Isso facilita a vida”, afirma.
“Tem solução tecnológica
completa para a lavoura. A
Cocamar trabalha com todas as empresas de insumos e não só uma, exclu-

siva. Então o leque de produtos é maior e você tem a
liberdade de escolher o que
for melhor para a sua condição”, acrescenta o cooperado Cleber Veronezzi, que
é engenheiro agrônomo e
produtor de soja de Maringá.

ESCOLHA - Segundo Paiva,
o fato de as empresas em
geral venderem produtos de
apenas uma “bandeira”, não
dá a opção de escolha dos insumos. “A Cocamar trabalha
com todas as bandeiras e
não te força na escolha de
apenas uma. Você monta o
seu leque de acordo com o
que melhor atende as suas

necessidades. Muitas empresas oferecem o produto pensando, em mais de 80% das
vezes, só na venda”, cita,
ressaltando que “a cooperativa tem vários produtos,
apresenta e traz novas tecnologias, dá orientação com
assistência técnica profissionalizada e a liberdade de escolha. É o produtor que
decide”.

Poder confiar na qualidade do produto que está
sendo adquirido é decisivo
para o cooperado José Carlos
Bizetto, que planta soja, milho e trigo em Rolândia. “A
Cocamar só trabalha com
empresas idôneas e não co-

mercializa produtos paralelos por isso garante o produto que vende”, explica
Crubelati, acrescentando
que na cooperativa tem a
certeza de que o que foi vendido é o que será entregue,
sem substituições.
Por isso, enfatiza a importância de se trabalhar com a
programação e compra antecipada. “Se o produtor se
programa, fica tranquilo. O
produto estará lá quando
precisar, além de já estabelecer seu custo de produção.
Sem a compra antecipada,
corre-se o risco de não encontrar o que deseja na hora
certa”, finaliza.
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“Vai ter muita gente arrependida”

ENTREVISTA

A frase acima é do ex-presidente do IAP, Vitor Hugo
Burko, alertando que o prazo para regularização
da reserva legal termina no final deste ano e que
a maioria dos proprietários rurais parece, ainda,
não ter se dado conta disso

E

m entrevista ao
Jornal Cocamar, o
ex-presidente do
Instituto Ambiental do Paraná (IAP), Vitor
Hugo Burko, diretor da empresa Estratégia Ambiental,
chama atenção, mais uma
vez, para um fato preocupante, envolvendo os produtores: a questão ambiental.
Grande parte deles, que precisa fazer a regularização
da reserva legal, tem um
prazo relativamente curto
para isso: somente até o final deste ano. “Ele corre o
risco de inviabilizar a sua
própria atividade”.

A Cocamar têm se preocupado, há anos, em alertar os
produtores quanto a questão ambiental, com palestras, reuniões e informes.
Mesmo assim, vemos que
existem muitos proprietários rurais, com mais de
quatro módulos fiscais, que
embora tenham feito o Cadastro Ambiental Rural
(CAR), ainda não providenciaram a regularização da
reserva legal. Qual é a situação hoje dos produtores,

de um modo geral, no Paraná?

BURKO - Lamentavelmente, no ano que vem, vai ter
muita gente arrependida
por não ter tomado as medidas no momento certo. O
produtor não está se dando
conta de que o prazo para
regularização da reserva
legal termina no final deste
ano. Está deixando tudo,
mais uma vez, para a última hora, esperando não se
sabe o quê. Em 2018, depois
que for colhida a soja, ele já
não conseguirá financiar a
safrinha de milho e ficará
nas mãos dos órgãos ambientais. Portanto, não há
motivo para esperar, a espera só o prejudica. Ele
corre o risco de ficar sem financiamento e de não encontrar excedente de reserva legal para comprar. Se
isto acontecer, o proprietário
terá que recuperar mata em
área produtiva. Então, não
têm justificativa para ficar
esperando.
Aquele produtor que gosta de fazer tudo direitinho,

que já fez a documentação,
providenciou tudo, talvez
não tenha se dado conta de
que o prazo já está na reta
final e, provavelmente, não
haverá prorrogação. É isso
mesmo?

BURKO - Nós temos até o
final do ano para regularizar todas as propriedades.
Se haverá uma nova prorrogação, ninguém sabe. Provavelmente não. Mas acontece, também, que muita
gente ainda está achando
que o Brasil da atualidade é
o mesmo de dez anos atrás.
Não é mais. Todos os dias,
nós vemos na imprensa,
que as leis passam a valer
nesse país. Toda a sociedade
está exigindo das autoridades que as leis prevaleçam,
tenham validade, tragam
mudanças. Na área ambiental, não será diferente. Todo
mundo quer que as leis ambientais sejam cumpridas. E
essa lei é possível de ser
cumprida. Diferente da lei
anterior, que era impossível, que inviabilizava o produtor e a propriedade. Hoje,
há uma série de alternati-

[O produtor rural] está
deixando tudo, mais uma vez,
para a última hora, esperando
não se sabe o quê”

Vitor Hugo Burko: “Ainda há chance de
o produtor definir o próprio destino”

vas e possibilidades, o que
pode e deve ser utilizado
pelo produtor. Se ele não
quiser usufruir disso, pagará o preço pela sua inconsequência.
Além de o produtor não
ter mais acesso a financiamento e de não encontrar
áreas de mata para compensar, quais as outras consequências que ele irá enfrentar?
BURKO - Se não fizer a regularização, simplesmente
estará deixando de cumprir

a legislação. Veja bem: há
um compromisso das cooperativas, dos frigoríficos, de
não comprarem produtos
das propriedades que estiverem irregulares. Se o cidadão não tomar a decisão
correta e não fazer o procedimento de regularização da
propriedade, ele corre o risco de inviabilizar a sua própria atividade. Ainda há a
chance de definir o próprio
destino. Se não fizer isso,
terá que se submeter às ordens do órgão ambiental.
Vai ficar na mão de ambientalistas, mais uma vez.

“Se não fizer isso, ele terá que se
submeter às ordens do órgão
ambiental. Vai ficar na mão de
ambientalistas, mais uma vez”
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Show de talentos na Festa do Trabalhador

CONFRATERNIZAÇÃO

Com um dia inteiro de gincanas,
concursos e outras atividades
recreativas, valendo prêmios, o evento
teve como tema “Tempo de Crescer”

M

ais de 2 mil colaborador es
participaram
da Festa do
Trabalhador, dia 29 de
abril, na Associação da Cocamar, em Maringá, com
presença e show dos ex-participantes do The Voice Kids
2016, Pérola Crepaldi e
Wagner Barreto. Pérola é de
Apucarana e foi finalista do
time da Ivete Sangalo. Já
Wagner Barreto, natural de

Porto Rico e que era do time de Victor e Léo, foi o
ganhador da edição e atualmente faz shows por todo o
Brasil.

Mas quem deu show mesmo foram os colaboradores
da cooperativa que participaram do Concurso Super Voz
da Cocamar, tendo como jurados os artistas mirins e alguns profissionais da música, de Maringá.

Com gincanas, concursos
e outras atividades recreativas, valendo prêmios, a Festa do Trabalhador da Cocamar teve como tema “Tempo de Crescer”, com foco em
crescimento conjunto, com
união.

Os colaboradores também
mostraram talento e criatividade no concurso de vídeo.
Eles tinham que produzir
um trabalho através de paródia, música, teatro, poesia
ou qualquer outra arte com
foco no tema escolhido para

Mais de 2 mil colaboradores participaram das
brincadeiras e da apresentação de Pérola
e Wagner, do The Voice Kids 2016

o ano. Dos 20 grupos inscritos, com mais de 100 participantes, foram selecionados
três produções para serem

apresentadas e votadas por
todo o público. Teve ainda
barracas de pastel, doces e
almoço.

O clima nos EUA
atiça as especulações
MERCADO

A
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Chuvas intensas em algumas regiões indicaram, no final de abril, a
possibilidade de atrasos no plantio ou até de replantio de soja e milho

s previsões de
clima mais instável se confirmaram na última
semana de abril em importantes áreas produtoras de
soja e milho dos Estados
Unidos, com registro de fortes chuvas no Corn Belt e
geada e neve em lavouras
do estado de Kansas. Essas
condições, segundo analistas e agências internacionais, acendem a possibilidade de replantio e até atraso, o que movimenta os
mercados de commodities.
"Todo o complexo sobe
com chuvas acima do previsto e da média nos EUA
nos últimos dias, inclusive
com algumas áreas inundadas com um pouco mais de
chuva chegando, o que pode
atrasar o plantio americano", disse o analista Étore
Baroni, consultor da
FCStone
Essa expectativa do mercado manteve as cotações
da soja e do milho mais firmes no final de abril, sendo
que o mês de maio é o mais

36,2

milhões de hectares
é a previsão da área
de soja a ser cultivada
nos EUA, 7% maior
que a da safra anterior

importante para o avanço do
plantio da soja nos Estados
Unidos. De acordo com o
analista de mercado da Labhoro Corretora, Ginaldo de
Souza, as fortes chuvas que
caíram no Meio-Oeste americano, causando alguns alagamentos, podem sem dúvida provocar replantio.

Para o vice-presidente da
Cocamar, José Cícero Aderaldo, o fator clima normalmente gera muita especulação durante o período de
plantio da safra de milho e
soja dos Estados Unidos.
“Vamos ter que aguardar até
meados de junho para ter
uma definição do que poderá acontecer”, disse.

De qualquer forma, se
nada der errado, os EUA poderão colher outra grande
safra. Relatório do Departamento de Agricultura dos
Estados Unidos, que é similar ao Ministério da Agricultura no Brasil, estima que a
área de plantio de soja norteamericana provavelmente
será de 36,2 milhões de hectares, um aumento de 7%
em relação à área estimada
na safra 2016/17. Se a produtividade for a mesma da
safra passada, de 3.500 quilos/hectare, a colheita será
de 126,7 milhões de toneladas, contra 117,2 milhões do
último ciclo. Porém, o mercado acha pouco provável
que essa produtividade volte

a acontecer, pois o clima altamente favorável colaborou
para que a última safra
fosse recorde. A produtividade média esperada pelo
mercado deverá girar em
torno de 3.200 quilos/hectare, o que dará uma colheita de 115,9 milhões de
toneladas, inferior a da safra
2016/17.
Se esse cenário for confirmado e as exportações e os
esmagamentos americanos
aumentarem como tem acontecido nos últimos anos, há
grandes possibilidades, também, de que o estoque recorde americano, estimado
em 11,84 milhões de toneladas, abaixe na próxima safra.

Mercado diz não
acreditar que os
produtores norteamericanos consigam
ter a mesma
produtividade do
ano passado
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Uma safra propícia à recuperação do PIB
GRÃOS

O

Previsões do governo para a safra 2016/17 são positivas para a economia das regiões produtoras,
para manter a inflação em níveis confortáveis e também para as exportações do país

melhor cenário
possível para o
Produto Interno
Bruto (PIB), para
as economias de polos produtores, para a inflação e
para as exportações. É o
que indicaram as previsões
do governo para a atual
safra de grãos do país, cuja
colheita deverá bater um recorde histórico.

Divulgadas no dia 11 de
abril, as estimativas da
Conab e do IBGE para este
ciclo 2016/17, caminharam
na mesma direção. Enquanto a primeira ajustou
sua projeção para a colheita total de 227,9 milhões de toneladas, 2,2%
mais que o previsto em
março e volume 2,1% superior ao da temporada 2015/
16, o segundo corrigiu seu
cálculo para 230,3 milhões
de toneladas, aumento de
2,7%.
Ambos os fortes incrementos, como já sinalizavam as estimativas anteriores, são puxados pela recuperação das colheitas de
soja, milho e arroz, que em
2015/16 foram golpeadas
por adversidades climáticas

provocadas pelo fenômeno
El Niño – que, por sinal, poderá ter influência também
na próxima temporada
(2017/18), conforme as
mais recentes previsões
meteorológicas.
Tomando por base o 7º levantamento da Conab, baseado em visitas a campo
no mês de março, que constataram um clima amplamente favorável, a colheita
de soja, carro-chefe do agronegócio brasileiro, deverá
atingir 110,2 milhões de toneladas, 15,4% mais que no
ciclo anterior e maior volume da história.

A produção de milho, por
sua vez, foi ajustada para
91,5 milhões de toneladas,
2,8% mais que o projetado
em março e total 37,5%
maior que o da safra
2015/16. O salto é determinado pela segunda safra do
cereal, a mais afetada pelo
El Niño no ano passado e
que agora deverá crescer
51,1% para 61,6 milhões de
toneladas. A produção de
verão agora está estimada
em 29,9 milhões de toneladas, uma alta de quase 16%
sobre a passada.

Produção de milho da atual safra de inverno na região de Londrina

As recuperações apontadas – que deverão provocar
uma disparada do PIB da
agropecuária do país neste
primeiro semestre após as
quedas expressivas no mesmo período do ano passado
-, agora também estão sendo vitais para a manutenção dessa “agroinflação” em
patamares confortáveis. Isso
porque, conforme informou
o jornal Valor Econômico,
essa “recuperação ampliada”, que levará a colheita
total a um nível superior ao

Números da colheita recorde

230,3

milhões de toneladas de grãos é a
projeção do IBGE para o ciclo 2016/17
no país, contra 227,9 milhões
de toneladas da previsão da Conab

110,2

do ciclo 2014/15 (207,8 milhões de toneladas), tem
provocado forte queda dos
preços recebidos pelos agricultores desde o fim de
2016, com reflexos igualmente baixistas no atacado
e no varejo – e mesmo sobre as cotações de commodities como soja e milho no
mercado internacional.
Mesmo assim, se as projeções da Conab para o volume das exportações dessas duas commodities se

milhões de toneladas
é a quantidade de soja,
15,4% mais que no
ciclo anterior e maior
volume da história

confirmarem, o efeito será
positivo para a balança comercial brasileira. A estatal
estima que os embarques
de soja alcançarão o recorde de 61 milhões de toneladas neste ciclo, 18,2%
mais que em 2015/16, ao
passo que os de milho
estão projetados em 24 milhões de toneladas – aumento de 27% na comparação, mas volume ainda
distante do recorde de
2014/15 (30,2 milhões de
toneladas).

91,5

milhões de toneladas
é a produção de
milho, 37,5%
maior que o da
safra 2015/16

Almanaque
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Hotel fazenda alia turismo
a empreendimento energético

Uma Pequena Central Hidrelétrica (PCH) poderá estar,
em breve, entre as atrações do hotel fazenda Salto
Bandeirantes, que fica no município de Santa Fé

Uma grande represa, ao
lado do Rio Bandeirantes,
abastece as turbinas de uma
Pequena Central Hidrelétrica
(PCH) que acaba de ser construída nas terras do complexo turístico do Hotel

Fazenda Salto Bandeirantes,
no município de Santa Fé, a
60 quilômetros de Maringá
(PR). A estrutura, com capacidade para 4 Megawatts
(MW), suficiente para abastecer uma população de dez

mil habitantes, foi construída
por um grupo de empreendedores da região.
Quem frequenta o Salto Bandeirantes, que possui duas
alas – uma para recepcionar

visitantes que permanecem
durante o dia desfrutando de
seu parque aquático, e outra
reservada exclusivamente aos
hóspedes do hotel – ainda não
tem acesso à represa e à central, mas isto promete ser, em
breve, uma nova atração do
lugar.

Em companhia de João Berleze, um dos diretores-proprietários do Hotel Fazenda, o Jornal Cocamar visitou as instalações da usina. Segundo Berleze, negociações estão em andamento, junto aos demais empreendedores, para que as visitas à PCH sejam organizadas
por meio do Salto Bandeirantes. A ideia é receber os interessados na sede do complexo
turístico, para uma apresentação, de onde os participantes se
deslocarão para o passeio.

O roteiro poderá contemplar
outros atrativos, em áreas
próximas. Um deles é a chamada “fazendinha”, onde o
Hotel Fazenda produz grande
parte dos alimentos servidos
nas refeições, como verduras,
legumes, frutas, frangos e
animais de corte, como suínos e bovinos, que são abatidos em frigorífico credenciado, na cidade. Parte da produção é destinada à elaboração
de conservas, doces, embutidos e até mesmo cachaça e licores artesanais, muito procurados pelos hóspedes.
Favorecida pela natureza, a
propriedade possui ampla
área verde e conta com uma
quedas mais bonitas do Rio
Bandeirantes, que fica de
frente para o parque aquático.
Com cerca de 140 alqueires,
a fazenda também é produtora de soja e milho, entregues na unidade da Cocamar
em Atalaia.

Acima, a represa ao lado do Rio Bandeirantes e, ao lado,
João Berleze, um dos diretores-proprietários do Hotel
Fazenda e da PCH, no interior da usina; embaixo, detalhe
da estrutura de lazer da parte hoteleira
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Delícia em pedaços

GASTRONOMIA

S

Produtora de Jussara, ensina a preparar a torta salgada

yrlei Fátima Colombo, moradora
em Jussara, cresceu em meio à fartura. Tudo o que era servido na mesa da família
vinha do sítio na Estrada
Palmeira, onde nasceu e
viveu até os 22 anos,
quando se casou com o produtor Valter Beraldi Peteck.
Vieram os três filhos (Cassiano, Amanda e Luciano)
e, mais tarde, a mudança
para a cidade.
Syrlei ajuda o marido,
prepara e leva almoço e
café para o pessoal no campo. Se precisam de alguma
peça para o maquinário,
ela também vai atrás.
Está sempre envolvida

em qualquer tarefa. Na cozinha, Syrlei diz que os pratos mais elaborados ficam
para as datas especiais,
quando tem mais tempo.

A torta salgada é um
prato de preparo rápido,
simples e saboroso. O recheio pode variar: de frango, carne moída ou atum.
O MOLHO

• 500 g de carne moída
(acém ou patinho)
• 1 colher de óleo Cocamar
• 1 dente de alho
amassado
• 1 cebola pequena
• 1 vidro de catchup
Purity Cocamar
• 2 tomates picados
• sal e cheiro verde
a gosto

PREPARO

Numa panela, aqueça o
óleo e refogue a cebola e o
alho. Em seguida, acrescente a carne moída e
frite/refogue muito bem.
Quando a carne já estiver
cozida, coloque o catchup e
os tomates bem picadinhos.
Somente agora ponha o sal.
Por último, coloque o
cheiro verde. Está pronto o
molho. Reserve para que
esfrie.
A MASSA
• 4 ovos
• 1 xícara de óleo Cocamar
• 1 pacote de queijo
parmesão ralado
• 5 colheres de amido
de milho

Prato apetitoso de preparo rápido

• 6 colheres de farinha
de trigo
• 2 xícaras e meia (chá)
de leite
• 1 colher (sopa) de
fermento químico
• 1 colher (café) de sal
PREPARO
No liquidificador coloque
os ovos inteiros, o sal e o
óleo e bata. Em seguida,
acrescente o amido de milho, uma xícara e meia de
leite e a farinha de trigo.
Continue batendo e vá
acrescentando o leite que
restou. Por último, coloque
o queijo e o fermento. Mis-

ture bem o fermento com
uma colher (com o liquidificador desligado) e volte a
bater por mais alguns minutos.
A TORTA
Unte uma forma com um
fio de óleo e farinha de trigo, despeje metade da massa. Em seguida, distribua o
recheio (molho). Cubra com
o restante da massa. No
forno pré-aquecido a 180
graus, leve a torta para
assar por aproximadamente 35 a 40 minutos. Deixe
esfriar, corte em pedaços e
sirva. Bom apetite!

Caderno

2
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O gigante do rio está sumindo

NEGÓCIOS, VARIEDADES, OPORTUNIDADES

O jaú pode pesar mais 100 quilos e
medir 1,90 m de comprimento

ços, minhocoçu, mutum, caborja, dentre outros.
Já o anzol a ser utilizado é
o de numeração entre 10 e
14. Deve se optar chumbada [tipo oliva] de 300
gramas a 1 quilo, dependendo a correnteza do rio.
As varas indicadas são de
ação extra-pesada, com linhas de espessura maior,
variando de 0.70 a 1.20 miAs melhores iscas para a límetros.
pesca do jaú, segundo alOs jaús podem ser fisgaguns sites especializados,
são: traíras, corimbas, dos o ano todo. São peixes
piaus, inteiros ou em peda- de couro que preferem

Qual pescador não tem o
sonho de pescar um grande
Jaú? Ficar por horas tentando tirá-lo da água. Como
certeza, que teve a sorte de
fisgar um jaú jamais esquecerá. E durante uma vida
inteira, são poucos os que
têm este privilégio. Um destes foi o cooperado da Cocamar.

ao fisgar um desses
é bom que você tenha prepoços proparo físico e coração em
fundos no canal do rio, ge- dia, pois terá um dos maioralmente abaixo de corre- res embates da sua vida.
deiras onde tenha muitas
pedras. É fisgado de prefeNo Brasil existem duas
rência à noite. E se você espécies de jaú – o Zungaro
pensa que a briga será zungaro e o Zungaro Jahu.
limpa, engano. O Jaú é um Ambos possuem corpo ropeixe que “joga sujo”. Com liço com cabeça curta, achacerteza, assim que fisgado, tada e larga e boca grande.
vai nadar entre pedras e se Trata-se do segundo maior
jogar na correnteza. Tudo bagre da América do Sul,
para aumentar sua força e cada vez mais raro nos
tentar escapar. E pescador, rios, principalmente onde o

ser humano construiu barragens hidroelétricas,
como é o caso do Rio Paraná. Na região da Amazônia não é uma espécie
considerada comercial,
uma vez que a carne é tida
como “reimosa” – conforme
a cultura popular, alimento
que faz mal.

No Paraná a pesca é liberada apenas nos rios federais, como é o caso do Rio
Paraná, Paranapanema e
Iguaçu.

TAMANHO – O jaú pode
pesar mais 100 quilos e
medir 1,90 m de comprimento.
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Onças estão sendo vistas
com mais frequência
NATUREZA

A maior parte dos animais vistos
nas regiões norte e noroeste do
Paraná tem como origem o Parque
Estadual Morro do Diabo, em
Teodoro Sampaio (SP)

N

unca se viu tantas onças como
nos últimos meses, principalmente nas regiões norte e
noroeste do Paraná. Floraí,
Presidente Castelo Branco,
Atalaia, Mandaguaçu, Lobato, Paranavaí, Munhoz de
Mello e Maringá são as cidades onde registros foram
feitos mais recentemente.
Mas qual a explicação para
isso? De acordo com o Instituto Brasileiro do Meio

TESTEMUNHA
OCULAR

No mês de março tive
uma experiência única ao “dar de cara” com
uma onça-parda. Estava
caminhando por uma
estrada de terra às margens do rio Pirapó, em
Maringá. Era perto das
4 horas da tarde, quando vi algo parado me encarando. A onça me notou primeiro. Levantou
a cabeça, deu meia volta
e saiu bem tranquila.
Apesar de estar sozinho
e não ter nada em mãos
para me defender, não
tive receio de nada.
Como é bom não arriscar, dei meia volta e
optei por outro percurso.
(Cleber França)

Ambiente (Ibama) a formação dos corredores naturais
com a preservação das
Áreas de Preservação Permanente (APP) e resevas legais tem ampla influência
sobre este fato.

O agente fiscal do Ibama,
Heriton Rui de Freitas, explica que a maioria destes
animais é proveniente do
“Parque Estadual Morro do
Diabo”, localizado no município de Teodoro Sampaio,
no pontal do Paranapanema, divisa com o Paraná. A
fauna desta reserva é uma
das mais bem conservadas
de todo o oeste paulista encontrando-se espécies de

médio e grande portes
quase extintas no Brasil,
como a onça-pintada e a
onça-parda. “Neste local concentra-se uma grande população de onças, as quais
utilizam esses corredores
para migrar para outras regiões em busca de comida.
Por noite, um felino de
grande porte percorre até
50 quilômetros”, informou.
“Em duas noites estão em
Maringá”.

E será que estes animais
representam um risco para
os seres humanos? Segundo Heriton, por se tratar de
um animal silvestre de médio a grande porte é melhor
não bobear. “Não existem
registros de ataques em
nossa região nos últimos
meses, porém se você sabe
que uma onça foi vista em
determinado local é melhor
deixar de frequentá-lo, pelo
menos por um tempo. Geralmente as onças atacam

ESPÉCIES

quando
se sent e m
acuadas”, comentou.
“Elas dificilmente chegam
próximo a casa, porém atacam animais de
pequeno porte, inclusive
carneiros, bezerros, porcos,
galinhas e até cachorros. Se
por acaso uma onça estiver
por perto, a melhor coisa a
fazer é deixar a luz do curral acesa à noite, arrebanhar os animais para perto
da casa e soltar alguns rojões durante a noite”.

Quem já viu garante que
a experiência é, no mínimo, diferente. Certa noite
o cooperado Vanderson
Marcelo de Oliveira, 40
anos, de Maringá, acordou
com o esturro de uma
onça. A casa dele fica bem
próxima à mata onde o

animal já rugiu pormais
de uma vez. “Meu filho e
um amigo estavam pescando na lagoa aqui no
sítio, quando retornaram
correndo assustados. Viram a onça, uma pretona,
a qual não ligou muito
para os cachorros que tentavam acua-la”, disse, revelando que, recentemente, um colega viu este mesmo animal “atravessando
a ponte sobre o ribeirão
Maringá”.

ONÇA-PARDA - uma das espécies mais comuns no Brasil, também conhecida por Puma ou
Suçuarana – nome científico Puma concolor. Os machos, quando adultos, podem pesar de
53 a 100 kg. Já as fêmeas variam de 29 a 64 kg – pode medir até 1,55m sem a cauda. O diferencial desta espécie está na sobrevivência em áreas extremamente alteradas pelo homem,
inclusive com pastagem e cultivo agrícola. É uma espécie ameaçada de extinção.
A ONÇA-PINTADA OU JAGUAR – nome científico Panthera onça – é considerado um dos
animais mais bonitos do Brasil e o terceiro maior felino do mundo. Seu peso varia de 56 a
158 kg quando adulto, podendo viver até 15 anos na natureza. Seu tamanho varia de 1,12 m
a 1,85 m sem a cauda. Esta espécie vive em uma ampla variedade de habitats, desde campos
abertos até florestas densas, porém associadas a cursos d’ água perenes. Está quase ameaçada de extinção.
ONÇA-PRETA – individuo melânico da onça-pintada.

A JAGUATIRICA – nome científico Leopardo pardalis – é um felino de porte médio, entre 72
a 100 cm de comprimento e peso entre 7,5 e 15 kg. É um animal de hábitos noturnos, solitário
territorial, que pode viver até 20 anos. Por ser relativamente pequeno não representa perigo
aos seres humanos, porém ataque a galinhas e outros animais de porte semelhante são bem
comuns.
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