SEGURANÇA

Cuidados ao lidar com as sementes tratadas
Uso de EPIs é fundamental, assim como o armazenamento correto e
a destinação final das embalagens, conforme recomendações técnicas
tratamento de sementes é uma prática fundamental para assegurar um bom estabelecimento da lavoura e um alto
potencial produtivo, sendo um
exemplo de como a indústria
de defensivos agrícolas inovou
nos últimos anos. Este baseiase na aplicação de defensivos
químicos, biológicos e nutricional às sementes, com o objetivo de controlar pragas e
doenças.

O

O produtor pode fazer uso de
dois modelos de tratamento de
sementes, o industrial (TSI) e
o On Farm, que é realizado manualmente na propriedade pelo
próprio agricultor. Mas em
qualquer um dos casos, é fundamental que o produtor observe todas as recomendações
técnicas de segurança para
evitar acidentes.
EPIS - Ao realizar o tratamento
On Farm, o agricultor deve utilizar os equipamentos de proteção recomendados, como
máscaras de proteções para
agentes químicos, luvas, aventais, botas e óculos de proteção. Quando manusear sementes tratadas ou proceder à
limpeza do semeador e do
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equipamento de tratamento de
sementes, é necessário também utilizar estes equipamentos de proteção.
As sementes tratadas devem
ser usadas exclusivamente
para o plantio e devem ficar armazenadas em locais de difícil
acesso às crianças, aos animais domésticos e aos pássaros, pois são impróprias para o
consumo humano ou animal.
ARMAZENAMENTO - Caso
aconteça de sobrar sementes
tratadas após o fim do plantio,
estas devem ser recolhidas
para os sacos rotulados originais e estes selados adequadamente, para evitar o contato
com a pele ou a inalação do pó
das sementes. Procure armazenar todas as sementes tratadas em um local seco e bem
ventilado, mantenha o espaço
sempre fechado à chave, para
evitar principalmente o acesso
de pessoas e animais.
É de suma importância que o
produtor possua os equipamentos para a limpeza de derrames, em caso de ocorrer
acidentes. Também deve evitar
fumar, beber ou comer nos locais de armazenamento ou du-

rante o reensacamento dos
restos de sementes.
EMBALAGENS – Outro cuidado
fundamental, após a finalização do plantio, é com o armazenamento das embalagens,
sacarias e bags vazios de defensivos e de sementes tratadas, que devem ser guardados
em local coberto, ventilado, ao
abrigo da chuva e com piso im- proveitadas para armazenapermeável.
mento de outros produtos, especialmente produtos alimenSe não forem seguidas as prá- tícios e rações animais, devido
ticas de armazenamento segu- ao risco de contaminação.
ras, o agricultor poderá ficar
exposto a produtos químicos DESTINAÇÃO - A destinação
através do contato ou inalação final das embalagens vazias de
do pó das sementes. As saca- defensivos deverá ser realirias vazias não devem ser rea- zada nas unidades da coopera-

tiva conforme cronograma. A
destinação inadequada das
embalagens vazias, sacarias e
restos de produtos no meio
ambiente podem causa contaminação do solo, da água e do
ar prejudicando a fauna, a flora
e principalmente a saúde das
pessoas, alerta a equipe de Segurança da Cocamar.

PALAVRA DO PRESIDENTE

Temos muito a fazer pelo País
Estamos diante da necessidade urgente de promover uma reforma da
Previdência que ajude o Brasil a reequilibrar suas finanças e vislumbrar futuro,
pois o que não faltam são oportunidades para quem deseja trabalhar e prosperar
Divanir Higino,
presidente da Cocamar
Brasil é um país de
grandes oportunidades e também com
algumas necessidades urgentes.

O

Vamos começar por essas últimas. Entre as demandas a
serem atendidas sem demora
por parte do poder público,
está a reforma da Previdência,
por envolver diretamente a população, a saúde das contas
públicas, o próprio futuro do
país, e que não pode mais ser
adiada. Seu debate precisa interessar a todos e sensibilizar
as autoridades para que o processo de mudanças a ser implementado seja ágil e possibilite ao país reequilibrar as
suas finanças.
Neste ano, o déficit com o desembolso da Previdência é
calculado em mais de R$ 290
bilhões, segundo dados do governo, contra pouco mais de
R$ 200 bilhões em 2018. A

progressão é geométrica. Se
nada for feito, de quanto será
esse déficit em 2020 e nos
anos seguintes? Um estudo da
conceituada consultoria internacional PwC lembra que em
2013 o nível de endividamento
do país era de 50% do Produto
Interno Bruto (PIB), percentual
que atualmente chega a 70%.
Sem uma reforma consistente,
já em 2023 não haverá como
pagar o funcionalismo, restando ainda menos ou praticamente nenhum recurso para
setores essenciais, como educação, saúde e segurança.
A situação é extremamente
grave, mas não termina aí: em
paralelo a esse quadro perturbador, ao se protelar uma discussão mais efetiva sobre a
Previdência, que deve ser seguida de medidas práticas e
adequadas, os efeitos acabam
sendo sentidos, em igual proporção, na dificuldade para a
recuperação econômica. As incertezas, afinal, trazem insegurança e afastam os investimentos.

Em resumo, a sociedade brasileira precisa mobilizar-se
ante a urgência de uma nova
Previdência, mas que seja
justa para todos e sem privilégios, em que as mais diferentes categorias seguirão as
mesmas regras e com idênticos direitos. A reforma não
apenas é imprescindível como uma questão de responsabilidade dos homens públicos para com o país e sua
gente.
Num contraponto a esse cenário inquietante, temos um
segmento agropecuário que
se consolida como a locomotiva da economia, respondendo por 23% do PIB, 44%
das exportações e por pelo
menos 1/3 dos empregos.
Uma atividade com futuro
promissor, a ser incentivada
pelo imenso potencial que
oferece em geração de riquezas nas regiões produtoras
tradicionais e nas novas fronteiras, propiciando desenvolvimento e qualidade de vida.
Referimo-nos, em particular,

às oportunidades oferecidas
nos solos arenosos do noroeste paranaense, para a
implantação de projetos de
integração lavoura-pecuáriafloresta (ILPF). Em muitos
municípios, relativamente
próximos a Maringá, ainda se
encontram terras com baixo
custo na comparação com as
argilosas do norte do Estado,
e onde aquele modelo inovador e sustentável, há décadas incentivado pela Cocamar, apresenta inúmeros
exemplos de sucesso, com
uma agropecuária de alta
performance e rentabilidade.

E mesmo lugares mais distantes pelo Brasil afora, oferecem
oportunidades para quem deseja trabalhar e progredir, como é o caso do Estado de Roraima, conforme foi apresentado pelo seu governador e
equipe de secretários em recente visita à cooperativa.
Todos esses temas são discutidos nesta edição do Jornal
Cocamar, convidando-os a refletir sobre o fato de que
temos muito a fazer pelo país
no sentido de ajudá-lo a construir o seu futuro e prosperar
com ele.

Em muitos municípios, relativamente próximos
a Maringá, ainda se encontram terras com baixo custo
na comparação com as argilosas do norte do Estado.

J orn a l de Ser v iç o C oc am ar | 3

ILPF

Mistura de sementes no pasto
engorda o boi e o solo
Semeadura de braquiária com outras espécies de capins oferece variedade
alimentar ao rebanho e amplia seus efeitos para o solo e a natureza
e olho na melhoria
da qualidade dos
pastos mantidos em
sistema de integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF), a família Vendramin, de Paranavaí (PR),
decidiu fazer neste ano uma
experiência que é novidade na região: a mistura de
várias sementes de capins
em vez da opção única pela
braquiária.

D

como traz uma série de benefícios para o ambiente produtivo, que inclui o solo.

O proprietário Vergílio Vendramin, 67 anos, divide a
gestão da fazenda com os filhos Victor e Vinícius, grupo
do qual participa também o
genro José, marido da filha
Vergiane. Na pecuária, eles
são assistidos pelo técnico
agrícola Márcio Buffaliere, da
unidade local da Cocamar,
Após colhida a soja, em mar- que acompanhou a reportaço, eles semearam as pasta- gem.
gens, tendo a braquiária como carro-chefe, mas incluin- De acordo com Victor, a misdo também milheto, feijão tura é um aprimoramento da
caupi, trigo mourisco, pé-de- prática adotada no sistema
galinha gigante e outras es- ILPF, que preconiza a semeapécies. No início de maio, o dura de braquiária para o esJornal Cocamar foi ver de tabelecimento dos pastos
perto a pastagem já formada pós-colheita de soja, por sua
e constatou que apesar do fácil adaptação ao clima rebaixo volume de chuvas dos gional e os vários benefícios
últimos meses, a vegetação que proporciona. “Pensamos
se desenvolveu razoavel- em não oferecer só um tipo
de comida para o gado e lemente bem.
vamos em conta, também, a
CONVIVÊNCIA - Na fazenda constante busca pela susde 300 hectares, cerca de tentabilidade”, afirma.
170 são destinados à pecuária, onde os talhões que re- AMPLIAR OS EFEITOS - Com
ceberam a mistura diferem a mistura de sementes, o obbastante da pastagem con- jetivo é ampliar os efeitos
vencional. A convivência trazidos pela braquiária, que
entre vários tipos de capins, garante comida em abundâncada qual com suas caracte- cia para o rebanho no inverrísticas, não apenas enri- no, quando os pastos conquece a alimentação animal, vencionais escasseiam por
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causa do frio. Ao mesmo
tempo, o espesso enraizamento do capim age na reestruturação do solo, rompendo
a compactação, ciclando nutrientes das camadas mais
profundas e facilitando a infiltração de água.

Na primavera, às vésperas do
novo ciclo da soja, a braquiária é dessecada para servir
de cobertura ao plantio direto. Sua palhada vai proteger o solo da incidência dos
raios solares e das chuvas
fortes, reter umidade (o que

O produtor Vergílio
Vendramin e o técnico
da Cocamar, Márcio
Buffaliere: abaixo da
superfície, sistemas
radiculares promovem
uma intensa profusão
microbiológica

beneficia a planta em caso de
veranicos de curta duração) e
inibir o desenvolvimento de
ervas de difícil controle.
SISTEMA RADICULAR - A vegetação variada, sempre com
muitas plantas em floração,
é também um ambiente onde
a vida se prolifera, bastando
observar o movimento de insetos e abelhas, algo que não
se percebe em pastos comuns. Se isto é bom para a
natureza, pode se dizer o
mesmo em relação ao solo,
especialmente na parte que
não se consegue ver: “abaixo
da superfície, os sistemas radiculares promovem uma intensa profusão microbiológica”, comenta o técnico
Márcio Buffaliere.
Os bovinos foram alojados no
começo de maio e, conforme
Victor, haverá comida de qualidade e em suficiência até o
final do inverno. Segundo ele,
o investimento com a mistura
de sementes é pelo menos
duas vezes maior que usando

só a braquiária, mas vale a que duplicaram a ocupação
pena:
animal, comparando com a
média regional, de uma ca“Estamos devolvendo para a beça/hectare. A meta é evonatureza”, justifica. E afirma luir para trabalhar com ao
que graças aos pastos de menos três cabeças por hecmaior qualidade, eles mais tare, em breve.

Veja mais fotos
e vídeos acessando
o QRCode

A busca pela sustentabilidade
Victor Vendramin conta que
tem pesquisado bastante o
tema mistura de sementes
de pastagem, utilizando
como referências trabalhos
realizados pelo engenheiro
agrônomo Ademir Calegari,
do Instituto Agronômico do
Paraná (Iapar), e pela engenheira agrônoma Ana Maria
Primavesi, especialista em
manejo ecológico do solo.
Formado em direito, ele deixou há 5 anos a carreira de
advogado para, com seus familiares, se dedicar à atividade rural. E, há três anos,

na busca pela sustentabilidade, os Vendramin adotaram o sistema de integração
lavoura-pecuária-floresta
(ILPF), acompanhados pela
Cocamar.
PRESERVAÇÃO - O pai dele,
Vergílio, diz que tanto a ILPF
quanto a experiência de inovar nos pastos fazendo uma
mistura de sementes de capins, estão em linha com a
preservação praticada na
fazenda, onde 77,4 hectares
são ocupados por mata nativa. Além disso, ele plantou, pela propriedade, pe-

quenas florestas de aroeiras
e outras espécies, que já há
tempos atingiram a fase
adulta.
Por muitos anos produtor de
leite, Vergílio conta que desde cedo aprendeu a respeitar
os animais, plantando árvores para assegurar-lhes
mais conforto com o sombreamento. E, se depender
dele, a mistura de sementes
de capins veio para ficar:
“Parece até que a natureza
está em festa, é um modelo
em que a gente vê mais vida,
vale a pena”...

Floresta de aroeiras, plantada pelo proprietário: ILPF
está em linha com a preservação praticada na fazenda
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Embrapa projeta 30 milhões
de hectares com ILPF no país
Desafio nas próximas décadas será alimentar uma população
global em constante crescimento e cada vez mais urbanizada
m 2030, o Brasil deve
chegar a 30 milhões
de hectares mantidos
com sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF), praticamente dobrando a produção de grãos,
carnes e leite no país. A previsão é que, do total, ao menos 1 milhão de hectares com
ILPF estejam certificados e
monitorados, conforme afirmou no dia 17/5 em Maringá
(PR), o pesquisador da Embrapa Solos e presidente do
conselho gestor da Associação Rede ILPF, Renato de Aragão. Ele foi um dos palestrantes do 2º Fórum Nacional
de ILPF, evento que fechou a
programação técnica da 47ª
Expoingá e foi realizado pela EFICIÊNCIA - Entre os ganhos de
Sociedade Rural de Maringá eficiência no sistema ILPF, Araem parceria com a Cocamar. gão citou que a pecuária precisa
de apenas 2,6 hectares para
AVANÇANDO - De acordo com apresentar o mesmo resultado
Aragão, os sistemas integra- que antes, na pecuária tradiciodos vêm crescendo em ritmo nal, demandava 8,4 hectares.
rápido no país, saindo de 10,2 “Tornamo-nos sete vezes mais
milhões de hectares em 2014 eficientes. Com a integração,
para cerca de 15 milhões no produzimos 172,2 mil toneladas
ano passado. O foco da Asso- de carcaça em 28,2 mil hectaciação Rede ILPF, que tem a res, ao passo que no modelo
Cocamar entre as fundadoras tradicional eram precisos 208,8
e mantenedoras, ao lado da mil hectares para produzir apeEmbrapa, John Deere, Bra- nas 23,9 mil toneladas de cardesco e outras empresas, é caça, o que significa que estafazer a agregação de valor ao mos ‘poupando’ mais de 175
agronegócio sustentável, por mil hectares de terras.” Com
meio da certificação, serviços isso, há também uma emissão
ambientais e formação profis- 57,5% menor de CO2, enfatizou
o palestrante.
sional.

Foto SRM

E

RECONHECIMENTO INTERNACIONAL - Ele mencionou também como algumas ONGs internacionais, sempre muito críticas ao agronegócio brasileiro,
estão vendo a ILPF. A WWF, por

exemplo, reconhece que a integração aumenta a produtividade,
reduz riscos de produção, agrega
valor aos produtos e aumenta a
qualidade ambiental, afirma ser
uma estratégia

ILPF tem
reconhecimento de
ONGs internacionais
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para mitigar emissões de gás de efeito estufa da
agricultura e vai ainda mais
longe: admite que a expansão da
adoção da ILPF pode ser uma
estratégia eficiente para reduzir
o desmatamento.

crescente”, destacou Aragão,
lembrando que o Brasil, atualmente um dos principais produtores de alimentos do mundo, tem papel decisivo para o
atendimento a esses mercados.

MAIS GENTE NAS CIDADES Aragão chamou atenção para o
fato de que, no final da última
década, no mundo, a população
urbana, pela primeira vez, superou em número a quantidade de
moradores no campo, criando
um aumento contínuo de demanda por alimento e energia.
Um fenômeno liderado pela China, aonde a migração populacional em direção às cidades
vem ocorrendo de maneira intensa. No final da mesma década, ressaltou o pesquisador,
sob o ponto de vista das demandas por alimentos, as economias em desenvolvimento superaram as economias desenvolvidas.

Para isso, o país possui cerca
de 150 milhões de hectares de
pastagens, 50% das quais
apresentando algum nível de
degradação e com produtividade baixa, de apenas 32 a
34% do potencial. “Se, com os
projetos integrados, aumentarmos a produtividade para 49 a
52% do potencial, conseguiremos atender às demandas”,
completou.

PRODUZIR ALIMENTOS - Se em
1990 a população mundial era
estimada em 5,3 bilhões de indivíduos, a previsão é que chegue a 9,8 bilhões em 2050 e a
11,2 bilhões em 2100. “O grande desafio é produzir comida
para atender a essa demanda

CONVIDADOS - O Fórum contou
com a presença, também, entre outros convidados, de João
Kluthcouski, o João K, igualmente pesquisador da Embrapa, considerado um dos
maiores especialistas em ILPF
no país, e do produtor rural Antônio César Pacheco Formighieri, cooperado da Cocamar
na região de Umuarama (PR).
Um dos pioneiros em ILPF no
Paraná, modelo que pratica
desde 2000, Formighieri é tido
como um dos produtores mais
bem-sucedidos nessa área.

Foto SRM

SUSTENTABILIDADE

Divanir Higino, na abertura do evento, destacou os avanços
dos formatos integrados na região da cooperativa

INCENTIVO - O presidente da
Cocamar, Divanir Higino, participou da abertura do evento,
destacando os avanços dos
formatos integrados na região da cooperativa, que somam, no total, cerca de 160
mil hectares. Desde 1997, a
Cocamar está entre as principais incentivadoras de ILPF
no país.

locar para Estados distantes,
em busca de terras. “O eldorado pode estar perto”, frisou,
lembrando que o preço do alqueire (medida equivalente a
2,42 hectares) ainda é relativamente barato em solos do arenito caiuá, no noroeste
paranaense, quando comparado aos argilosos.

e Umuarama, por exemplo, que
podem sediar modernos projetos de integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF) e apresentar resultados sustentáveis”, disse o presidente, enfatizando que as tecnologias
de produção encontram-se
disponíveis. “A integração requer que o produtor faça tudo
muito bem feito e seja devi“Ainda temos a oportunidade damente orientado por profisSegundo Higino, os produtores de encontrar terras em muni- sionais especializados”, comda região não precisam se des- cípios das regiões de Paranavaí pletou.

Benefícios da integração

Produtividade de soja
em solos arenosos

PARA A PECUÁRIA :

PARA A AGRICULTURA:

• Pastagens em maior quantidade
e qualidade (resíduo adubo)

• Mais resíduos vegetais
(palhada das pastagens para
plantio direto)

• Júlio Bernardes, Jussara (GO) – 88 scs/ha

• Melhor qualidade do solo

• Grupo Carlos Viacava, Presidente Epitácio (SP) – 62 scs/ha

• Maior produtividade de grãos
e redução de custos

• Ikeda 1, Marília (SP) – 64 scs/ha

• Amortização de custos e
recuperação de pastos degradados
• Pastagens no inverno ou na
época seca, redução de silagem
• Maior produção de carne ou leite
(mais volumoso e nutrientes)
• Mais liquidez e rentabilidade

(Safra 2017/18)

• Ikeda 2, Marília (SP) – 62 scs/ha
• Rentabilidade adicional da
pecuária (estação seca)

• Fazenda Triunfo, oeste da Bahia – 82,3 scs/ha
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“Temos um produtor rural ousado e eficiente”, afirma João K

Nas décadas seguintes, a
agropecuária brasileira deu
saltos qualitativos, enumerando: a introdução e melhoramento de forrageiras tropicais; introdução e melhoramento de gado nelore e de
outras raças bovinas; domínio da correção da acidez e
adubação dos solos; tropicalização da soja; advento do
sistema de plantio direto;
safra principal e safrinha no
mesmo período de chuvas e,
por fim, os sistemas integrados, com ILP (integração lavoura-pecuária) e ILPF (integração lavoura-pecuáriafloresta).

Foto SRM

Em sua palestra no fórum durante a Expoingá, o pesquisador da Embrapa Cerrados,
João Kluthcouski, o João K,
lembrou que até a década de
1970 o Brasil dependia da importação de alimentos para
atender a demanda de sua população.

João K: ILPF é oportunidade para dobrar a produção de grãos e triplicar a capacidade de suporte dos pastos

Foto SRM

de toneladas de grãos; por
outro lado, se em 1970 o rebanho bovino não passava de
70 milhões de cabeças, hoje
ele soma 210 milhões”, des“Se em 1970 os brasileiros im- tacou João K, ressaltando:
portavam comida, em 2017 “Temos um produtor rural oueles produziram 232 milhões sado e eficiente”.

O pesquisador disse que os fatores limitantes mais frequentes, relacionados aos solos, na
agropecuária brasileira, são:
compactação; fertilidade do
perfil; calagem - dose e profundidade de incorporação;
baixa matéria orgânica do

solo; inadequação na fixação
biológica de nitrogênio; manejo inadequado de pastagens; palhada de cobertura do
solo no sistema plantio direto;
e inadequação na rotação de
culturas.
OPORTUNIDADE - De acordo
com João K, no território brasileiro há pelo menos 100 milhões de hectares de pastos
degradados, em 82% dos
quais o índice de ocupação é
de apenas 0,8 UA (Unidade
Animal) por hectare. Para ele,
isto representa a oportunidade para o Brasil dobrar a produção de grãos, adotando
projetos de integração lavoura-pecuária-floresta
(ILPF).

produzir carne de melhor
qualidade, reduzir o conceito
de que a pecuária é uma “degradadora ambiental”, aumentar a oferta de empregos
com menores investimentos,
regularizar a distribuição de
renda e melhorar a qualidade
ambiental. “Com a integração,
o número de UA pode ir a 2, 3
ou até 4 por hectare. Em vez
de uma carcaça animal por
hectare/ano, que rende três
arrobas de carne, podemos
ampliar esse número e multiplicar por dez a quantidade de
arrobas”, citou.

RECUPERAR - O processo para
recuperar/renovar as pastagens passa, necessariamente, pela correção da acidez,
adubação, destruição de cuAo promover a integração, pinzeiros e plantas daniA partir da esquerda: César Gesualdo, coordenador de ILPF na será possível triplicar a capa- nhas, e descompactação. De
Cocamar, João K e o produtor cooperado César Formighieri cidade de suporte dos pastos, forma direta, a
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SUSTENTABILIDADE
recuperação/re- e, em 2011, o sistema Santa da pastagem/palhada. Em tiva e Sustentável), em que, negócios, com agregação de
novação é feita por práticas Brígida, com a introdução de 2016, surgiu o Programa PPPS por meio da integração, se di- valor e redução de custos e
mecânicas, químicas, agronô- leguminosas e a diversificação (Pequena Propriedade Produ- versifica e se intensifica os riscos.
micas, com calcário, gesso,
sementes etc. De maneira indireta, isto ocorre por meio da
integração lavoura-pecuáriafloresta (ILPF) ou ILP (integraCOOPERADO - Um dos palestranção lavoura-pecuária).
Na palestra, João K destacou
os modelos de ILP consolidados no país, que levam os
nomes das propriedades onde
foram originados. Em 1991,
surgiu o sistema Barreirão,
que se resume na recuperação/renovação de pastagens
degradadas em solos degradados.
No ano de 2000, o sistema
Santa Fé, com produção de
forragem para entressafra e
palhada para o plantio direto;
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tes do evento foi o produtor César Antonio Pacheco Formighieri, da região de
Umuarama (PR), que faz ILPF desde o
ano 2000, obtendo resultados consi-derados satisfatórios em sua propriedade
no município de Maria Helena. Na safra
co lhida neste ano (2018/19), marcada
por severos problemas climáticos, a
média de produtividade de soja de
Formighieri foi de 142 sacas por alqueire (58,6 sacas/hectare), o que ele
atribui, em especial, ao bom manejo de
solo, com retenção de umidade na superfície. Com sua experiência e os resultados que obtém a cada ano, o
produtor é considerado é uma referência na região da cooperativa.

EVENTO

Lançamento da União Solidária
reúne 250 convidados na Expoingá
Campanha vai até o final do ano. Os prêmios são um Fiat Mobi
Easy e três Honda CG 160 Start, no valor total de R$ 70 mil
erca de 250 convidados participaram dia
11 de maio, no parque
de exposições em
Maringá (PR), durante a Expoingá 2019, do lançamento
da campanha União Solidária.
Coordenada neste ano pelo
Lions Club, a iniciativa tem o
apoio da Cocamar Cooperativa
Agroindustrial e da Sicredi
União PR/SP.

C

ENTIDADES - Realizado em um
espaço aberto entre os estandes da Cocamar e do Sicredi,
o evento contou com a presença de dirigentes das duas
cooperativas, do Lions Club,
da Sociedade Rural de Maringá e representantes de pelo
menos 150 entidades assistenciais da região noroeste
paranaense.

começou em junho e se estende até o final do ano.
Foram disponibilizados pela
organização da campanha 200
mil cupons para que as entidades façam a comercialização em suas comunidades a
R$ 10 cada. Todo o recurso
arrecadado seguirá para a tesouraria da instituição, que
poderá utilizá-lo em suas demandas.

PREMIAÇÕES -Quem colaborar
com a campanha, adquirindo
um ou mais cupons oferecidos
pelas entidades, estará concorrendo a premiações a serem
sorteadas no mês de dezembro
entre os compradores. Os prêmios - um automóvel Fiat Mobi
Easy e três motocicletas Honda
CG 160 Start, no valor total de
R$ 70 mil - foram comprados e
doados pelas duas cooperatiCUPONS - A União Solidária vas.

Se os 200 mil cupons distribuídos forem vendidos,
a campanha conseguirá arrecadar R$ 2 milhões

EFEITOS MULTIPLICADORES Ao fazer sua saudação em
nome da Cocamar, o superintendente de Operações, Osmar Liberato, destacou que
um dos princípios cooperati-

vistas é a preocupação com a
comunidade na qual a cooperativa se encontra inserida.
“Uma campanha como esta,
com tão grande envolvimento,
gera efeitos positivos multiplicadores que, em larga dimensão, beneficiam os menos
favorecidos.”
RECURSOS - Em seu pronunciamento, o presidente da Sicredi União PR/SP, Wellington
Ferreira, pediu aos dirigentes
de entidades assistenciais
que divulguem o seu trabalho,
para que a população possa
conhecê-los. “A gente sai outra pessoa quando visita uma
entidade assim”, comentou,
acrescentando que se os 200
mil cupons forem vendidos, a

campanha conseguirá arrecadar R$ 2 milhões.
OPORTUNIDADE - Por fim, a
governadora do Lions Club,
Jacyra Martins, agradeceu a
dedicação de ambas as cooperativas e disse que a iniciativa “é uma oportunidade para
intensificar a prática do bem”.
REGIÕES - A União Solidária é
o desdobramento e tem o mesmo formato de uma campanha
que começou a ser implementada em 2006 por Cocamar e
Sicredi. Em 2018, a realização
abrangeu mais de 150 entidades de municípios do noroeste
e norte do Paraná e arrecadou
cerca de R$ 2 milhões.
Neste ano, foi
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EVENTO
ampliada ao ser
dividida em três regiões: noroeste e norte do Paraná, áreas
comuns da Cocamar e Sicredi,
e centro-leste paulista, de
atuação da cooperativa de crédito. A ExpoLondrina, em abril,
sediou o lançamento para as
entidades de municípios do
norte paranaense.

já tradicional da campanha. A
Amas atende a 186 crianças de
6 a 4 anos de famílias de baixa
renda e, de acordo com Jaqueline, a entidade que foi fundada
por sua bisavó depende de doações para manter-se.
O voluntário Antonio Marques
Craveiro, ligado ao Asilo São
Vicente de Paulo, de Maringá,
contou que há 20 anos coordena um grupo que assiste a
famílias em situação de vulnerabilidade. A campanha, segundo ele, tem sido uma das
principais fontes de arrecadação do grupo.

PARTICIPANTES - A Santa Casa
de Maringá ainda não participou da campanha, mas segundo o seu diretor-médico,
Paulo Torres, o objetivo é estrear neste ano. “Estamos nos
organizando para isso”, disse
Torres, um dos presentes no
O mesmo foi dito por Olivio Roevento.
drigues Alves, voluntário da paEstavam lá, também, Orivaldo róquia de Nova Bilac, há anos
Ribeiro e Jaqueline Ribeiro, re- fazendo da realização uma mapresentantes do Centro de Edu- neira de conseguir recursos
cação Infantil Amas, de Sarandi, para obras assistenciais.
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MULHERES DO AGRO - A produtora Carolina Rodrigues Vieira, de Ibaiti, município ligado à
unidade da Cocamar em Nova Fátima, foi uma das palestrantes do III Encontro das Mulheres que
Fazem a Diferença no Agronegócio Brasileiro, promovido durante a Expoingá. Na foto, ao lado da
presidente da Sociedade Rural de Maringá, Maria Iraclézia de Araújo, a produtora falou sobre gestão
feminina na propriedade, citando que sua mãe Dinorah está desde o começo dos anos 1980 à frente
da fazenda, onde consolidou seu nome como empreendedora rural reconhecida e inovadora em sua
região. Produtoras de várias regiões do Estado e do país apresentaram suas trajetórias de sucesso.
O presidente da Cocamar, Divanir Higino, que participou da abertura, destacou a importância da mulher ao lado do marido e dos filhos, na gestão dos negócios da família. “Estamos observando um
crescimento muito expressivo da presença feminina na atividade rural”, disse Higino, ressaltando
que na cooperativa o percentual de mulheres no quadro de cooperados é de aproximadamente 15%.

CAMPUS 2

Desafio busca solução
para cinzas das caldeiras
Acadêmicos dos cursos de gestão, agrárias e engenharias
da UEM têm até o dia 23 de julho para desenvolver projetos
omo dar destinação
inovadora e sustentável às cinzas das caldeiras geradas pelo
trabalho diário na Cocamar? A
resposta tem que ser viável
em logística, mercado, econômica e financeiramente, sem
ferir legislações. Essa proposta provocante foi feita aos
universitários pelo Direto no
Campus 2, parceria organizada
pela Cocamar e que conta com
o apoio da Universidade Estadual de Maringá (UEM) e Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas
(Sebrae).

C

seria uma solução ambiental
para o descarte de resíduos industriais. O enunciado oficial,
junto a informações estatísticas, foi apresentado pela
equipe da Cocamar dia 20 de
maio, no Anfiteatro Adelbar
Sampaio da UEM.

PRODUTO - “Toda indústria,
todo processo produtivo,
acaba por gerar resíduos e impactar o meio ambiente. Se
encontrarmos uma solução,
através dos alunos da UEM,
poderemos criar um produto,
inclusive um mercado, quem
sabe gerando empregos e renda para a nossa região”, esENUNCIADO - Após terem se pera Natália Cavalin Paganini,
inscrito até o dia 15, os acadê- coordenadora ambiental da
micos dos cursos de gestão, Cocamar.
agrárias e engenharias da UEM
ainda não sabiam qual seria o MENTORIAS - De acordo com o
desafio específico, apenas que regulamento, os alunos vão

participar até a primeira semana de julho, de mentorias
nas áreas de mercado e negócios, processos e insumos, e
legislação ambiental. A apresentação final dos projetos,
para uma banca avaliadora,
está prevista para ocorrer em
23 de julho.

ANO PASSADO - O Direto do
Campus 1, no segundo semestre de 2018, desafiou alunos de Engenharia de Alimentos da UEM a desenvolver
uma bebida vegetal, um néctar ou um fermentado não alcoólico com matérias-primas
produzidas por cooperados.

Para isso, receberam uma
caixa, na qual pelo menos
um ingrediente deveria ser
usado.
No fim, demonstraram o produto pronto, incluindo sugestão de embalagem, com informações como tabela nutricional. O vencedor foi um
“suco bronzeador”, com cenoura e beterraba, na receita.

(Com informações da Assessoria de Comunicação da
UEM).

Proposta tem que
ser viável em logística,
mercado, econômica
e financeiramente,
sem ferir legislações
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PRODUTO

Cocamar vai atuar como corretora de seguros
O objetivo é proporcionar mais
segurança e rentabilidade ao
cooperado. Começa a operar a
partir da safra de verão 2019/20
ara prestar mais um
importante serviço
aos produtores cooperados, a Cocamar
informa que conta a partir de
agora com a sua própria corretora de seguros, aumentando seu já extenso portfólio
de produtos, com o objetivo de
proporcionar mais segurança
e rentabilidade ao seu cooperado.

P

seguro da lavoura e dos bens
de sua família é fundamental
para que o produtor, sempre à
mercê das variações climáticas, preserve o patrimônio. A
cooperativa sempre procurou
sensibilizar os cooperados no
sentido de que, ao se precaver
com seguro, eles conduzem
os negócios com menos margens de risco.

ros está se estruturando para operar a partir dos preparativos para a safra de verão
2019/20, cuja semeadura
inicia em setembro, treinanORIENTAR NA ESCOLHA - A do seu pessoal para orienMENOS RISCO - Contratar o Cocamar Corretora de Segu- tar os cooperados na esco-
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lha de seguradoras que me- mos para a safra de verão, relhor atendam suas necessi- alizada pela cooperativa no
mês de maio, oferecendo um
dades.
bônus de 2% de desconto aos
BÔNUS - O novo serviço foi produtores que contratarem
apresentado já na campanha os serviços de seguro prestade comercialização de insu- dos pela Cocamar.

ESPECIAL

O cooperativismo paranaense
sob o guarda-chuva da Ocepar
Entidade tem atuação nas mais diferentes áreas na representação e defesa dos interesses do setor, sempre
atenta a reverter situações desfavoráveis às cooperativas e ao agronegócio, no Legislativo e no Executivo
s cooperativas paranaenses avançam em
2019 com metas objetivas bem definidas.
São ações estratégicas que
visam atingir os desafios do
planejamento estratégico do
cooperativismo paranaense, o
PRC 100, de alcançar um faturamento geral de R$ 100
bilhões. Mas não é só isso.

Parlamentar do Cooperativismo), visando o acompanhamento e a aprovação de
projetos de lei de interesse do
setor. E, no Executivo Federal,
propomos políticas aplicáveis
e políticas de apoio ao cooperativismo”, afirma o presidente do Sistema Ocepar,
José Roberto Ricken. Ainda
junto ao poder público, as
ações realizadas pela Ocepar
Para que os cooperados da incluem:
Cocamar conheçam melhor o
amplo trabalho realizado pela • políticas públicas para os
entidade, o Jornal de Serviço ramos do cooperativismo nas
Cocamar publica uma repor- áreas de investimento, crétagem especial nesta edição dito, seguro, infraestrutura,
de junho, que antecede o Dia saúde e transporte;
Internacional do Cooperativismo, celebrado no primeiro • termo de cooperação com o
sábado de julho. E, no pró- Ministério da Agricultura para
ximo mês, teremos uma se- criar um ambiente para disgunda reportagem, com foco cutir medidas nas áreas sanino trabalho da OCB.
tária e de registro de defensivos;
“No legislativo, a Ocepar atua
junto à nova Frencoop (Frente • atuação junto aos Ministé-

A

Ricken: avanços sem devem ao planejamento bem feito

rios da Economia e Banco cuário 2019/20, divulgado reCentral do Brasil, na defesa centemente;
do crédito rural e das cooperativas do ramo crédito;
• acompanhamento da regularização ambiental das pro• apresentação de propostas priedades rurais e atividades
para o Plano Agrícola e Pe- agroindustriais das cooperativas;

No legislativo, a Ocepar atua junto a nova Frencoop
(Frente Parlamentar do Cooperativismo), visando o
acompanhamento e a aprovação de projetos de lei de
interesse do setor. E, no Executivo Federal, propomos
políticas aplicáveis e políticas de apoio ao cooperativismo”
(José Roberto Ricken, presidente do Sistema Ocepar)

• proposição de medidas para
a simplificação do licenciamento ambiental junto ao
Instituto Água e Terra (IAT) e
das vistorias do Corpo de
Bombeiros.
• junto ao governo estadual e
à Assembleia Legislativa,
mapeamento das matérias de
interesse das cooperativas e
assessorar os parlamentares.

No cooperativismo nacional, a
Ocepar participa de forma ativa da Organização das Cooperativas Brasileiras. No recente
Congresso Brasileiro de Cooperativismo (CBC) em Brasília,
enviou 100 delegados.
No Paraná, serão realizados
neste ano dois fóruns de presidentes, um dos quais com
capacitação e intercâmbio internacional. O objetivo é também ampliar cada vez mais a
presença da Ocepar no G7,
que reúne as principais organizações representativas do
Estado, bem como no Sistema S e Federações, além de
atuar fortemente nas áreas
fiscal e tributária.
J orn a l de Ser v iç o C oc am ar | 17

ESPECIAL

Transferência de tecnologias
e novos programas de apoio ao setor
O presidente do Sistema Ocepar, José Roberto Ricken, explica que na área técnica e
econômica, a Ocepar promove
a transferência de tecnologia
e formula novos programas de
apoio ao cooperativismo.
Na Gerência Técnica - Getec
(que envolve os setores econômico, jurídico e tributário),
atua no desenvolvimento cooperativista, com ações voltadas: 1) ao Plano Agrícola e
Pecuário 2019/20; 2) ao Programa de Subvenção ao Seguro Rural; 3) ao Projeto
Novos Mecanismos de Capitalização; e atua nas áreas de
economia e mercado, buscando a: padronização do recebimento da safra, modelos
de novos negócios para as
cooperativas (intercooperação), maior presença das cooperativas no segmento do varejo, e implantação de um selo
social para o biodiesel.
Quanto a Produção e Serviços,
são metas da Getec:
• Programa Estratégico para
produção animal das cooperativas paranaenses; programa
Febre Aftosa; programa Oce-

par Campo-Sigma; Licencia- com Crédito Acumulado em
mento Ambiental. E, por fim, ICMS e Reforma Tributária.
na Infraestrutura, são trabalhadas questões relacionadas Quanto a Tecnologia da Inforà Logística (tabela de fretes) e
Energia (melhoria no fornecimento de qualidade e comercialização).
Na área jurídica e tributária,
a Ocepar promove fóruns,
acompanha e ingressa com
ações judiciais, orienta as cooperativas e faz a emissão de
pareceres jurídicos, bem
como estudos sobre Reforma
Previdenciária, Investimentos

O plano de ação
da Fecoopar
A Fecoopar, entidade sindical patronal para a defesa
dos sindicatos cooperativistas, também tem seu plano
de ação, que prevê, entre
outras atividades: 1) assessorar as cooperativas na

elaboração dos Acordos Coletivos de Trabalho; 2) Coordenar as negociações dos
sindicatos com os trabalhadores; 3) Implantar o programa de sustentabilidade
no sistema sindical.

mação, desenvolve aplicativos
para facilitar o dia a dia da organização e implanta o programa de transformação digital.

Evento organizado na
sede da Embrapa
de Londrina

Números do cooperativismo
no Paraná

R$ 83,5 bilhões em faturamento, em 2018, na soma de todos os ramos,
registrando crescimento de 18,9% em relação a 2017, de R$ 70,3 bilhões)

•

•

1,8 milhão de cooperados, 19,2% em comparação a 2017 (1,5 milhão)

US$ 3,9 bilhões de exportações do setor em 2018, 17,6% a mais
no comparativo com o exercício anterior, que atingiu US$ 3,3 bilhões
•

em vendas externas
•

R$ 1,9 bilhão em investimentos

•

R$ 2,1 bilhões em impostos recolhidos

•

96.666 postos de trabalho, aumento de 3,8% frente a 2017, de 93.144
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Sescoop planeja alcançar 165 mil
participantes em 8,5 mil eventos
Em relação ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop), os
objetivos para 2019 são os seguintes:
• realizar mais de 8,5 mil
eventos com 110 mil horas/
aula para atender a um público estimado em 165 mil participantes;
• avançar no Programa de Inovação do Cooperativismo Paranaense e no Programa de
Certificação de Conselheiros;
• implementar uma metodologia para a certificação de
cooperativas;
• desenvolver Programa de
Excelência da Gestão;
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• buscar alternativas para utilizar métodos de EAD em treinamentos;
• ampliar as ações para a organização do quadro social
das cooperativas;
• implantar um sistema de
controle de qualidade dos
eventos e instrutores e o Programa Cooperuniversitário;
• capacitação dos conselheiros fiscais, contadores, das
auditorias internas e profissionais de fianças e prestar
orientação contábil, consultoria e de assessoria técnica; e
implantar o Programa de Compliance no sistema cooperativista paranaense.

Cursos de capacitação buscam excelência na gestão

GERAL

Lideranças femininas no Elicoop 2019
Objetivo é desenvolver habilidades de liderança, gestão, autoconfiança
e elevar a participação das mulheres nos negócios
om a presença de 20
representantes da Cocamar, a cooperativa
Copagril, de Marechal
Cândido Rondon foi a anfitriã
do Encontro Estadual de Lideranças Femininas Cooperativistas – Elicoop 2019, nos dias
15 e 16 de maio na Associação
Atlética Cultural Copagril
(AACC), evento que reuniu
cerca de 270 participantes de
20 cooperativas.

C

Na programação, palestras e
oficinas com os temas: "O
papel da mulher cooperativista" e "O empoderamento e
a felicidade”, e um debate
sobre "A mulher cooperativista”. O grupo da Cocamar, integrado por coordenadoras e

vice-coordenadoras de núcleos, foi acompanhado por
Juliana Gomes Guerra, analista
de Cooperativismo responsável
pelos núcleos femininos da
cooperativa.
De acordo com a cooperada
Geni Bock, de Altônia, “o
evento proporcionou a interação com mulheres de outras
cooperativas, havendo muitos
exemplos de força e superação. Tudo nos faz perceber a
importância das mulheres na
propriedade e no agronegócio”.
Por sua vez, a cooperada, Eliete
Nespolo, de Iporã, afirmou que
“esses eventos para a mulher
que trabalha com a agricultura
são incentivadores. Saímos
querendo fazer a diferença”.

Segundo Juliana Guerra, “a Cocamar desenvolve uma ampla
agenda com os núcleos femininos com a proposta de desenvolver habilidades de li-

derança, gestão e autoconfiança, buscando elevar a participação das mulheres nos
negócios da família e na cooperativa”.

Evento reuniu
270 participantes
de 20 cooperativas

Cocamar presente no 14º CBC em Brasília
50 ANOS - Considerado o mais
importante do setor, o evento
marcou também a celebração
dos 50 anos da Organização
das Cooperativas Brasileiras
(OCB), que surgiu a partir de
um consenso durante o 4º
CBC, em 1969. Desde então, a
TEMAS - Em sua 14ª edição, entidade promove a represeno CBC foi realizado pelo Sis- tação nacional do sistema cotema Organização das Coope- operativista.
rativas Brasileiras (OCB),
reunindo 1,5 mil participan- COMUNICAÇÃO - A coordenates. As discussões foram dora de Comunicação e Evenpautadas em torno de seis tos da Cocamar, Sabrina
temas: Comunicação, Gover- Morello, representou a coopenança e Gestão, Inovação, In- rativa no dia 9, em um painel
tercooperação, Mercado e sobre Comunicação. Ela foi
uma das quatro palestrantes
Representação.
Com uma delegação formada
por dirigentes, conselheiros e
cooperados, a Cocamar participou no período de 7 a 9 de
maio, em Brasília, do Congresso Brasileiro de Cooperativismo (CBC).

especialmente convidadas, ao
lado de Daniela Lemke (do
Sistema Organização das Cooperativas-OCB), Aline Ceba-

los (Unimed Brasil) e Samuel
Milleo (Sistema Organização
das Cooperativas do Estado do
Paraná-Ocepar).

Sabrina Morello
participou do painel
sobre comunicação
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Produtores franceses visitam
a Cocamar em Iporã (PR)
Para conhecer o modelo cooperativista praticado no Paraná, um grupo de agricultores
franceses, da região da Bretanha, visitou algumas cooperativas do Estado. No dia 28 de
maio, a delegação formada por
32 integrantes esteve em
Iporã, na região de Umuarama,
onde, após ser recebida na
unidade local da Cocamar,
percorreu suas instalações e
dialogou com os profissionais
da cooperativa.
Em seguida, o grupo conversou
com o cooperado Albertino
Afonso Branco. Há uma década,
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Branco, o Tininho, se diferencia
em sua região por conduzir ali
o sistema de integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF),
modelo sustentável que, segundo o colaborador Luiz Felipe
Alves Amado, deixou os visitantes bem impressionados, os
quais elogiaram também a estrutura, o trabalho desenvolvido pela unidade da cooperativa e o atendimento com que
foram distinguidos.
Delegação elogiou a
estrutura, o trabalho
da cooperativa e
o atendimento

Parceria com a Feitep
resulta em novo showroom
m busca de apoiar cada
vez mais as instituições
de ensino, a Cocamar
garantiu mais um projeto de
sucesso. Desta vez, a parceria
foi com a Feitep e resultou em
um novo Showroom da Divisão de Fios da cooperativa. A
inauguração foi realizada dia
21 de maio.

E

Na ocasião, estiveram presentes: o coordenador de execução de obras da Cocamar,
Maurício Gravina Chaves; o gerente de negócios, Luís Fernando Gomes; a diretora de
ensino da Feitep, Claudineia

Bressanim; a coordenadora do
curso de Arquitetura e Urbanismo, Berna Bruit Valderrama
e o coordenador do Instituto
Feitep, Jonathan Amorim.
O projeto do Showroom é fruto
de um concurso realizado no
ano passado. Ao todo foram 13
grupos formados por alunos de
vários semestres dos cursos de
Arquitetura e Urbanismo e Engenharias da Feitep, que aceitaram o desafio de dar forma
para o novo ambiente de apresentação dos produtos da Indústria de Fios da Cocamar e em cerca de 20 dias. A ideia era mitisse os três pilares que mo- tentabilidade, a inovação e a
entregar um projeto completo criar um ambiente que trans- vem a cooperativa que é a sus- tradição do cooperativismo.
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Em visita à Apae, governador
conhece o Projeto Cultivar
Calcula-se que, em 13 anos, trabalho tenha contribuído para reflorestar centenas de hectares nas regiões da cooperativa
umprindo agenda de
visitas de seu governo
itinerante em Maringá, o governador Ratinho Júnior esteve no dia 16
de maio nas instalações da
Associação dos Pais e Amigos
dos Excepcionais (Apae), situadas na Avenida Prefeito
Sincler Sambatti.

C

Na oportunidade, foi apresentado ao governador o Projeto
Cultivar, uma iniciativa da Cocamar em parceria com a Apae
e que tem o apoio da empresa
Bayer. Passando pelo viveiro,
ele conheceu a estrutura e o
trabalho realizado por dezenas
de alunos da instituição, que
se dedicam à produção de
mudas de espécies nativas
destinadas à recomposição de

Ratinho Júnior passou pelo viveiro, onde conheceu a estrutura

áreas de preservação permanente (APP). As informações
foram transmitidas a Ratinho
Júnior pelo presidente da
Apae, Fernando Meneguetti, e
a analista Sabrina Cambiaghi,

coordenadora de responsabi- social obteve reconhecimento
lidade social da Cocamar.
nacional ao receber vários prêmios importantes. Nele, os aluTendo como slogan “produ- nos são contratados, com todos
zindo florestas com mãos es- os direitos assegurados. Calpeciais”, o projeto de inclusão cula-se que em 13 anos, desde

que teve início em 2006, o Cultivar tenha contribuído para reflorestar centenas de hectares
nas regiões da cooperativa. O
projeto conta também com uma
unidade em Rolândia.

Vice-governador e secretários na Cocamar
Com o governo do Estado
instalado transitoriamente
em Maringá, durante a Expoingá,a Cocamar foi visitada no início da manhã de
17 de maio pelo vice-governador Darci Piana e três se-

cretários: Norberto Ortigara,
da Agricultura, Pecuária e
do Abastecimento, Sandro
Alex, de Infraestrutura e Logística, e Márcio Nunes, de
Meio Ambiente e Recursos
Hídricos.

Eles estavam acompanhados
do deputado federal Luiz Nishimori, os prefeitos Tarcisio
Marques dos Reis, de Paiçandu, e Édilen Henrique Xavier, de Doutor Camargo, e do
diretor de pecuária da Socie-

dade Rural de Maringá, Juci- lheiro Norberto Tormena (reval Pereira de Sá.
presentante do Conselho de
Administração), os superinO grupo visitante foi recebido tendentes Alair Zago, Arquipelo presidente Divanir Hi- medes Alexandrino e Osmar
gino e o vice-presidente José Liberato, e o gerente técnico
Cícero Aderaldo, o conse- Renato Watanabe.

Autoridades, acompanhadas na ocasião, entre outros, pelo deputado federal Luiz Nishimori, foram recebidas por dirigentes da cooperativa

Após um café, eles se reuniram para tratar sobre vários
assuntos relacionados a demandas da Cocamar e do
segmento agropecuário na
região. E, concluindo a visita,
as autoridades realizaram
um giro pelo parque industrial da cooperativa.
J o rn al d e S er vi ço Co c am ar | 2 5

BRASIL

Sem a reforma da previdência, o País
não terá como pagar funcionalismo
em 2023”, diz Marcel Cordeiro
Ao gastar tanto com previdência, quase não sobra para o governo investir em saúde, educação e segurança. Déficit que em
2018 foi de R$ 200 bilhões e neste ano deve chegar a R$ 292 bilhões, tende a se agravar rapidamente”, declara o especialista
proposta da reforma
da Previdência é dura,
mas traz bastante benefícios para a sociedade”. A afirmação é do sócio-líder da área Trabalhista e
Previdenciária da PwC Brasil,
Marcel Cordeiro. Ele esteve no
dia 22 de abril na Associação
Comercial e Empresarial de
Maringá (ACIM) para ministrar
uma palestra sobre os principais pontos da Reforma da
Previdência.

A

IMPRESCINDÍVEL - Para o especialista, a aprovação da
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que trata o assunto é imprescindível para a
economia. Se em 2013, o
nível de endividamento do
país era de 50% do Produto
Interno Bruto (PIB), hoje alcança 70% e “se não houver
mudanças, em 2023 os recursos não serão suficientes
para pagar o funcionalismo
público”.

A proposta da reforma da
Previdência é dura, mas traz bastante
benefícios para a sociedade”
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Cordeiro: “O ideal seria que esse assunto fosse resolvido até o final de julho”

No ano passado, o déficit com
a previdência ultrapassou R$
200 bilhões e neste ano deve
chegar a R$ 292 bilhões. “Os
gastos com a previdência no

Brasil são semelhantes aos
de países com população
muito idosa, só que a nossa
população é jovem”, declarou.

SEM DEMORA - Ele explicou
que quanto mais o país gasta
com previdência, menos capacidade tem de investir em outras áreas, como

educação, saúde e
segurança. A reforma também
ajudará a atrair investidores internacionais.
“Quanto mais o endividamento
cresce, mais os credores ficam
desconfiados”, destacou – a
última reforma significativa foi
feita em 1998. No entanto, há
pelo menos 20 anos ela se tornou necessária: “O ideal seria
que esse assunto fosse resolvido até o final de julho, sem
muita demora”.
INSEGURANÇA - De acordo com
o palestrante, o protelamento
da reforma faz com que os empresários, que desejam realizar
investimentos, gerar empregos
e mover a economia, permaneçam em compasso de espera.
“É natural que eles se sintam
inseguros diante desse cenário
de indefinições.”
EFEITO POSITIVO - A reforma,
que prevê a desoneração de
parte da folha de pagamento,
com o fim da obrigatoriedade
de indenizar o funcionário desligado sem justa causa em 40%
(FGTS), deverá ter um efeito positivo na geração de postos de
trabalho. Segundo o palestrante, a reforma trabalhista
realizada no governo anterior já
deixou o empregador, de certa
forma, um pouco menos desconfiado ao contratar.

PRINCIPAIS PONTOS - Cordeiro citou as principais propostas de mudanças: idade
mínima para aposentadoria
(65 anos para homens e 62
anos para mulheres); unificação das alíquotas dos regimes
geral e do funcionalismo público, redução do percentual
de pensionistas (valor pago
será limitado a 60% do valor
mais 10% por dependente) e
redução do percentual de aposentadoria por invalidez.
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - O
tempo mínimo de contribuição
passa a ser de 20 anos. “Quem
ganha mais de um salário mí-

nimo vai precisar contribuir
por 40 anos para receber o
teto”, destacou. Com a reforma, o trabalhador ganhará
60% da média dos salários de
contribuição, acrescidos de 2
pontos percentuais a cada ano
de contribuição que exceder
20 anos.
ESCOLHER - A proposta traz
três regras de transição, cabendo ao trabalhador escolher
a mais vantajosa, e há quatro
alíquotas de tributação do salário, antes eram três. “Quanto
mais ganhar, mais o trabalhador vai pagar”. Outra alteração
é que hoje apenas o salário

Os trabalhadores não podem se preocupar apenas
com a previdência oficial, mas investir também,
ao longo dos anos, em uma previdência complementar,
um sistema de capitalização, o que está sendo
proposto na reforma”

entra na base de cálculo da
aposentadoria, mas a PEC propõe que pagamentos de base
indenizatória e rescisória entrarão na base.

os trabalhadores não podem
se preocupar apenas com a
previdência oficial, mas investir
também, ao longo dos anos,
em uma previdência complementar, um sistema de capitaEMPREGABILIDADE - Cordeiro lização, o que está sendo
comentou que os trabalhado- proposto.
res, de uma forma geral, precisam se preocupar com a empregabilidade, sejam aposentados ou não. “Vivemos tempos
de muitas mudanças, uma iné o nível de
dústria que funciona bem hoje,
endividamento do
pode não apresentar um depaís em relação ao
sempenho satisfatório em pouProduto Interno
Bruto
(PIB), em 2019.
cos anos e as pessoas prePercentual era de
cisam se manter atualizadas.”
50% em 2013
Da mesma forma, segundo ele,

70%

Os gastos com a previdência
no Brasil são semelhantes
aos de países com população
muito idosa, só que a nossa
população é jovem”
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Arrendar foi a solução para os Borrasca
O plantio de soja e milho em áreas arrendadas é o que permite a permanência
dos mais jovens na agricultura e deem continuidade ao trabalho da família
a família Borrasca,
de Sabaudia, já são
seis gerações, no
mínimo, ligadas à
agricultura, desde quando os
bisavós de Raul Borrasca vieram para o Brasil, migrando
da Itália, em busca de oportunidades nos cafezais brasileiros. Agricultor por amor à terra, o cooperado passou para a
filha, Selma, e para os netos,
Lucas e Tiago, o mesmo interesse pela atividade. O único
problema era o tamanho da

N
Os Borrasca com o agrônomo Jacson
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propriedade, que não permitia
que eles sobrevivessem todos
da atividade. A solução foi o
arrendamento de terras e a
prestação de serviços.
CRIANÇA - Desde pequenos os
dois irmãos acompanhavam o
avô e os pais no dia a dia da
propriedade, viviam em cima
do trator e brincavam plantando feijão e outras culturas.
Amavam aquele universo e o
fascínio aumentou ainda
mais quando Raul

começou a plantar
soja e contratou o vizinho
para colher. Lucas e Tiago subiam na colheitadeira e não
tinha quem os tirasse de lá.
Cresceram tendo o avô, o
pai e o vizinho como modelos
de homens que amavam o
que faziam. E o mesmo amor
desenvolveram pela agricultura.
ÁREA PEQUENA - Raul e a esposa Nilce possuem somente
cinco alqueires próprios e tinham no café sua principal
atividade por muitos anos,
até a chegada da soja e do
milho. Atualmente, além das
três culturas, têm dois barracões para criação de frangos
onde tiram uma média de 25
mil aves por criada no total.
A atividade foi iniciada há 25
anos como forma de diversificar a renda na propriedade
e permitir que Selma e o esposo, Agnaldo, que toma conta do aviário, permanecessem no campo. Com o aviário
também integram as atividades, utilizando o esterco para
melhorar a terra e a produtividade.

alqueires, e a prestar serviços para outros produtores,
otimizando o maquinário da
família - trator e plantadeira
e pulverizador. O irmão o ajudava na safra, mas continuou
trabalhando na cidade. A primeira coisa que compraram
com o lucro do arrendamento
foi uma colheitadeira e aos
Apesar de buscar capacitação poucos, os dois foram se
na área - Lucas se formou equipando.
como Técnico Agrícola e Tiago em Gestão em Agronegó- Conforme aumentaram a área
cio -, os dois não viam pers- arrendada, que hoje é de 102
pectivas de sobreviver da pe- alqueires usados no plantio
quena área da família. Tanto de soja e milho, Tiago deixou
que Tiago tinha ido para a ci- o emprego na cidade e se asdade, trabalhar com vendas, sociou ao irmão, e ainda conficando longe da agricultura tam com a ajuda do avô e do
por seis anos. A possibilidade pai quando aperta o trabalho.
de ganhar com arrendamento Nos últimos anos, os dois
de terras para plantio de soja tem diminuído a prestação de
e milho é que o levou de volta serviços, que foi fundamental
na primeira etapa para comao campo.
prar os equipamentos e pagar
ARRENDAMENTO - Há quatro as prestações.
anos Lucas começou a arrendar terras, iniciando com 20 CAPACITAÇÃO - Outro ponto

Família buscou opções para continuar no campo

fundamental para os irmãos
foi a capacitação: um na área
agrícola e o outro na de gestão da propriedade, mas ressaltam que contam com
orientação da equipe técnica
da Cocamar através do engenheiro agrônomo que os atendem, Jacson Bennemann.

colher 170 sacas de soja por
alqueire, mas, na média, produzem 150 sacas. Este ano,
orientados por Jacson, decidiram começar com o consórcio de milho safrinha e braquiária em 50 alqueires. Lucas diz que já tinha visto vários trabalhos, mas, com o
clima adverso deste ano, viu
Lucas e Tiago já chegaram a o diferencial de ter a braquiá-

ria na propriedade e se convenceu de vez da necessidade
de fazer algo para melhorar a
estrutura do solo.
Lucas também se planeja
para começar a investir em
área própria. No ano passado
comprou seu primeiro um alqueire e a ideia é ir se estruturando aos poucos.
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Roraima, a nova fronteira agrícola
Governador visita a Cocamar para divulgar o potencial do Estado que já cultiva entre 80 mil e
100 mil hectares com soja e deve dobrar a área até 2025; acesso pelo porto de Georgetown, na
vizinha Guiana, deve agilizar o escoamento para o mercado internacional
companhado de vários secretários, o governador de Roraima,
Antonio Denarium
(PSL), que cumpriu roteiro no
início de maio pelo Paraná, divulgando as oportunidades
oferecidas pelo seu Estado
para investimentos, visitou a
Cocamar no dia 2. Ele foi recebido pelo presidente do
Conselho de Administração,
Luiz Lourenço, o vice-presidente executivo José Cícero
Aderaldo, o superintendente
Arquimedes Alexandrino, outros conselheiros e produtores cooperados.

A

Representantes da Cocamar e do Sicredi com a delegação do governo de Roraima

acima da linha do Equador - uma distância bem menor para
CRESCIMENTO - O governador, para acessar o mercado ex- o transporte marítimo até o
Canal do Panamá, na compaque foi bancário (trabalhou no terno.
ração com as demais regiões
antigo Bamerindus) e atualmente é agropecuarista e em- Ele comentou que está em an- brasileiras.
presário, fez uma exposição damento a pavimentação asem que destacou que a mo- fáltica entre o Estado e a FRONTEIRA - “Roraima é a
derna produção de soja avança capital da vizinha Guiana, Ge- melhor fronteira agrícola do
rapidamente em Roraima, cuja orgetown, de pouco mais de Brasil”, afirmou Denarium, exlocalização é estratégica – 670 km, o que irá possibilitar plicando que as terras são ba-

estava acompanhado dos secretários Ionilson Sampaio
(Meio Ambiente), Márcio
Granjeiro (Instituto de Terras), Emerson Baú (Agricultura), Disney Mesquita (Casa
Civil), Aluízio Nascimento
(IACTI) e Markinhos Marques
(Comunicação) e alguns emSECRETÁRIOS - O governador presários.

ratas e, portanto, muito
atraentes para famílias de produtores que almejam expandir.
Além da soja, vem aumentando
o cultivo de algodão no Estado,
entre outras atividades, como
pecuária de corte e fruticultura.

Vocação para ser um oeste baiano
O sol nasceu para todos, mas
dizem em Roraima que cada
produtor tem o seu. Cortado
pela linha do Equador, o Estado
tem, em média, uma hora e
meia a mais de insolação por
dia do que outras regiões produtoras. Isso significa mais fotossíntese e um desenvolvimento acelerado das plantas. Nessa última fronteira
agrícola do país, terras custam

cerca de um décimo do valor
cobrado em regiões com agricultura desenvolvida e há variedades adaptadas das principais culturas.
Existe água disponível para irrigação e as chuvas são regulares. Por ter sua área cultivável
no Hemisfério Norte, o plantio
começa entre abril e maio,
época na qual o restante do

Brasil já colheu grãos e fibras. cerca de mil quilômetros de
O produtor escapa do choque distância.
de oferta e de preços baixos.
O produto chega ao porto amaGRÃOS - A estimativa é que zonense pela BR-174, rodovia
entre 80 mil e 100 mil hectares com asfalto de boa qualidade sejam cultivados em Roraima como a maioria das estradas
com grãos na safra deste ano, locais. Mas o grande desejo dos
área que deve dobrar até 2025. produtores é que a BR-401, que
A exportação da safra em Ro- liga Boa Vista a Lethem, na
raima é feita pelo terminal da Guiana, tenha condições de tráAmaggi, em Itacoatiara (AM), a fego nos 454 km não asfaltados

no país vizinho e que os produtos saiam pelos portos locais.
"Temos vocação para ser um
novo oeste da Bahia", diz Alexandre Henklain, consultor
da Federação da Agricultura
e Pecuária local (FAERR), se
referindo a um dos grandes
polos produtores do País, na
região de Luiz Eduardo Magalhães (BA).
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John Deere quebra paradigmas e apresenta
nova era da agricultura durante a 26ª Agrishow
Com lançamentos transformadores, conectados e totalmente integrados a
plataformas inteligentes, a companhia mostra que a tecnologia do futuro chegou
urante a 26ª edição da
Agrishow, em Ribeirão Preto (SP), a John
Deere mostrou como
funciona a mais eficiente conexão entre máquinas, tecnologia, pessoas e inteligência
exibindo recursos de machine
learning, IoT (Internet das Coisas) e análise de dados que,
integrados, colaboram para
maior eficiência e rentabilidade das lavouras. Por meio de
tecnologias de última geração,
a empresa une o que há de
mais moderno em serviços e
soluções a um portfólio inovador de máquinas para todos os
portes e perfis de agricultores.

D

CENTRO DE OPERAÇÕES - O
grande destaque foi dado ao
Centro de Operações – plataforma tecnológica de análise
de dados –, que a partir de
agora está amplamente viabilizado por um serviço pioneiro
da John Deere: o Conectividade
Rural. Visando contribuir para
a maior eficiência produtiva
dos agricultores, a empresa
saiu na frente nas discussões
e alternativas para suprir um
dos maiores obstáculos dos
produtores rurais: a deficiência
em infraestrutura de telecomunicações nos campos do
Brasil, que até então vinham
impedindo que os agricultores
pudessem utilizar os potenciais tecnológicos das máquinas em sua plenitude.

SOFTWARES - Também foram
apresentados os primeiros softwares conectados que contribuem com a excelência do Centro de Operações. Eles foram
desenvolvidos por parceiros estratégicos em agricultura de
precisão, destaques no mercado nacional. Para o diretor de
Vendas da John Deere Brasil,
Rodrigo Bonato, chegou a Era da
Agricultura Digital Colaborativa.
“Criamos um ecossistema colaborativo em prol do desenvolvimento do agronegócio brasileiro, contribuindo para transformar a agricultura de precisão
em agricultura de decisão. É um
passo enorme para reposicionar
o País como provedor global de
alimentos face aos desafios que
vemos adiante. Com estas tecnologias, conseguimos mostrar
ao mundo que produzir mais e
preservar mais o ambiente é
possível”, completa.

M4000, que conta com o ExactApply, sistema inteligente de
pontas que permite precisão
inédita na aplicação de defensivos agrícolas em todas as
condições; e a Colheitadeira
S700, primeira do mercado nacional totalmente automatizada, com duas câmeras inteligentes que fazem imagens a
cada dois segundos para a leiLANÇAMENTOS - A companhia tura da passagem do grão e relançou ainda quatro destaques alizam ajustes automáticos na
em seu portfólio, com caracte- máquina a cada três minutos.
rísticas inéditas para o mercado
brasileiro: o Trator 9RX, que INTEGRAÇÃO - Com a integraconta com sistema de esteira de ção dos equipamentos ao Cenborracha, garantindo que toda a tro de Operações, o produtor
força (mais de 500cv de potên- passa a mensurar tudo que foi
cia) seja transmitida ao solo de planejado e executado, receber
forma eficiente para puxar os mapas de solo, de plantio, pulmaiores implementos; a Plan- verização, colheita, dados de
tadeira DB ExactEmerge, com o operação da máquina - como
dobro de precisão, a mais rápida consumo, disponibilidade, cada categoria, com velocidade de pacidade, dados de gestão da
até 16 km/h; o Pulverizador frota. Além disso, o produtor

também poderá agregar dados
de seus consultores, parceiros
agronômicos e até mesmo do
mercado na sua plataforma.
“Essas novas tecnologias quebrarão os paradigmas do setor.

Agora, o agricultor tem acesso a
equipamentos inteligentes que
se conversam e se autoajustam.
Os clientes John Deere entraram, de fato, na agricultura 4.0”,
afirma Bonato.
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Parceria com a Agrian gerará soluções em agricultura de precisão
Participando da Agrishow
2019 em Ribeirão Preto (SP),
de 29 de abril a 3 de maio, a
Cocamar Máquinas formalizou parceria com a empresa
Agrian, por meio da qual irá
oferecer soluções em agricultura de precisão aos seus
clientes. O objetivo é a realização de um trabalho em
conjunto para somar informa-

unificada da Agrian permite
aos usuários de todo o setor
supervisionar cada uma dessas categorias – precisão,
agronomia, sustentabilidade,
analítico e compliance - com
facilidade, combinando isso
ao suporte de uma equipe de

danças mais eficazes através
de dados. “Nosso objetivo é
fazer justamente isso, combinar o recurso com uma plataforma holística que seja
capaz de suprir a indústria a
EFICÁCIA - De acordo com a partir de qualquer ângulo”,
Agrian, a rápida evolução do afirma a empresa, em seu
panorama das tecnologias site.
oferece ao setor agrícola a
capacidade de promover mu- FACILIDADE - A plataforma

ções e proporcionar tomadas
de decisões mais assertivas,
conforme explica o gerente
da Cocamar Máquinas, João
Carlos Ruiz.

especialistas e compartilhando dados sem o risco de
falhas com os funcionários
operacionais e consultores.
Segundo a empresa, a plataforma integrada ajusta-se às
necessidades de um setor em
crescimento.

EXPOINGÁ - Presente na Expoingá, de 9 a 19 de
maio, no Parque Internacional de Exposições Francisco
Feio Ribeiro, em Maringá, a Cocamar Máquinas mostrou
toda sua linha de máquinas e equipamentos John Deere,
além de produtos da linha Collection, da John Deere
Store. Mas o grande sucesso entre os participantes da
feira, principalmente entre as crianças, foi a pista de
corrida infantil com carros elétricos.

Visita do presidente da John Deere
Na manhã seguinte ao dia 7
de maio, em que palestrou
em Maringá para mais de
650 convidados sobre o
tema Desafios da Gestão
Familiar, o presidente da

John Deere Brasil, Paulo
Renato Herrmann, visitou o
concessionário Cocamar
Máquinas.

Cocamar, bem como do concessionário, Herrmann fez
uma explanação aos colaboradores, em que ressaltou alguns pontos de sua
Recebido por dirigentes da palestra, entre os quais o

fato da John Deere, uma
companhia familiar, ter uma
história de mais de 180
anos, período em que apenas nove lideranças passaram pelo seu comando.

PARABENIZAR - Ele também
aproveitou a oportunidade
para parabenizar toda a
equipe pelos resultados que
vêm sendo alcançados pela
Cocamar Máquinas e, completando, comentou sobre alguns lançamentos e novidades da participação da montadora na recente Agrishow,
em Ribeirão Preto (SP).
A Cocamar Máquinas é, desde 2016, concessionário
John Deere para as regiões
de Maringá, Paranavaí, Querência do Norte e São Pedro
do Ivaí, no Paraná.
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Sicredi União PR/SP apresenta
o
resultados do 1 trimestre
São mais de 4,02 milhões de associados, 1.680 agências em 22 estados e
Distrito Federal, R$ 60 bilhões em depósito total e R$ 99,4 bilhões em ativos totais
Sicredi União PR/SP
promoveu a reunião de
apresentação de resultados do 1º trimestre
dia 20 de maio, em Maringá.
Pela primeira vez o evento contou com transmissão ao vivo e
simultânea para as cidades de
Mogi Mirim, Londrina e Cianorte
reunindo em conferência mais
de 560 pessoas, entre diretores,
gerentes e assessores da superintendência, gerentes de agências, coordenadores de núcleos,
conselheiros consultivos e colaboradores.

A

RESULTADOS - O presidente da
Sicredi União PR/SP, Wellington
Ferreira, fez a apresentação dos
resultados. Antes, anunciou que
a obra da nova sede da cooperativa foi iniciada em maio, em
Maringá. A expectativa é que
em 30 meses seja concluída.
Em seguida, informou números
atualizados do Sistema Sicredi,
que já está com mais de 4,02
milhões de associados, 1.680
agências em 22 estados e Distrito Federal, R$ 60 bilhões em
depósito total e R$ 99,4 bilhões
em ativos totais.

sociados, mais forte e estruturada será a cooperativa. A nossa
meta é chegar a 300 mil associados em 2020”, ressaltou ao
destacar que até dezembro
prevê estar com 116 agências até março eram 91.
CRESCIMENTO - No primeiro trimestre, a Sicredi União PR/SP
também atingiu R$ 4,29 bilhões
em ativos totais, R$ 3,04 bilhões em captações, R$ 2,27
bilhões em operações de crédito
e R$ 393 milhões em patrimônio líquido. Ferreira apresentou
os resultados entre 2017 e 2018
em share de mercado, sendo
que em depósito totais a cooperativa atingiu 5,56%, crescimento de 25%, já em operações
de crédito atingiu 8,88%, aumento de 32%.

“Nos últimos anos, os números
revelam que temos apresentado
crescimento contínuo e sustentável, e nestes três primeiros
meses não foi diferente. A
maioria dos itens superou a
meta para o período. Estamos
muito felizes com os resultados
e certos de que não somos mais
um no mercado, já que nosso
Em relação à Sicredi União propósito é oferecer transforPR/SP, Ferreira ressaltou que mação e desenvolvimento”, reaté o fim de março foram con- forçou Ferreira.
tabilizados 204 mil associados,
o que corresponde a 101% da SOLIDEZ - Para o coordenador
meta para o período e cresci- de núcleo, Luiz Carlos Branco
mento de 17,4% nos últimos 12 Flamengo, os dados atendem as
meses. “Esse resultado é muito expectativas, já que desde que
positivo e importante porque se tornou associado da agência
quanto maior o número de as- Maringá Velho, há seis anos,

acompanha o crescimento progressivo da cooperativa. “O que
me surpreende é que mesmo
diante da situação econômica
do país, a Sicredi União cresce.
Isso mostra o quanto a cooperativa está solidificada e o
quanto os associados confiam
no cooperativismo”, comentou.
TECNOLOGIA - Já o coordenador
de núcleo da agência de Bela
Vista do Paraíso, Nilton Marques de Oliveira, destacou o
novo formato de reunião. Isso
porque além de não haver prejuízos na transmissão das informações, a distância para deslocamento é menor. “Antes, como
coordenador em Bela Vista, eu
acompanhava as reuniões em
Maringá. Agora vim para Londrina, então são cerca de 160
quilômetros a menos. Temos
que usar a tecnologia a nosso
favor”, comemorou Oliveira.
O coordenador de núcleo da
agência de Cambé, Valdenyr

Bernardi, também aprovou o
uso da tecnologia e acrescenta
outro benefício das reuniões virtuais. “Reduz a quantidade de
deslocamentos, favorecendo a
segurança principalmente para
os diretores que fazem tantas
viagens”, observou.

mações financeiras. “Boa parte
dos brasileiros está endividada
por não administrar bem os
seus recursos. A Sicredi União
se posiciona como agente
transformador, e não apenas
como uma instituição financeira
que oferece produtos e serviços. Por isso, me motivei a parCERTIFICADOS -Ao final da reu- ticipar e é gratificante ensinar
nião foi feita a entrega de certi- para que as pessoas consigam
ficados para mais de 100 cola- realizar sonhos”, enfatizou.
boradores voluntários do programa Na Ponta do Lápis, que APRENDIZADO - O gerente da
concluíram o curso sobre ‘Edu- agência Duque de Caxias, de
cação Financeira’. O treinamen- Londrina, Rosiel Martins, fez a
to preparou a equipe para as formação pela segunda vez porações da Semana da Educação que, para ele, é uma satisfação
Financeira, mas as oficinas que compartilhar conhecimentos.
atendem a comunidade terão Ano passado, ele ministrou pacontinuidade ao longo do ano. lestra em uma cooperativa de
recicladores de Ibiporã. “Senti
A assistente de Negócios da que pude contribuir e também
agência de Mandaguaçu, Letícia aprendi com eles. Exploramos o
Locosqui, estava entre os cola- assunto e as perguntas vão surboradores certificados. Ela de- gindo. Percebi que muitas pescidiu se voluntariar por consi- soas nunca tiveram oportuderar relevante o propósito de nidade de aprender sobre edudemocratizar o acesso a infor- cação financeira”.
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ALMANAQUE

Sítio Kobo, em Assaí, agrada
pela beleza, receptividade e história
Propriedade adquirida pela família
em 1947 se tornou um destino
visitado por um número cada vez
maior de pessoas interessadas
nos encantos da vida rural
70 km de Londrina,
em Assaí, o Sítio
Kobo integra atividade econômica e turismo receptivo: logo ao chegar, o visitante se encanta
com um ambiente acolhedor,
adornado por imagens e

A
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construções que remetem à
cultura japonesa.
TUDO A VER - Pouco distante
do perímetro urbano, a propriedade de 18 alqueires
(43,5 hectares) retrata o histórico da região. Foram os

Paulo, sua filha Diva e o genro Lauro

imigrantes nipônicos que
formaram a base da sua colonização, nas primeiras décadas do século passado, e o
município fundado em 1932
está entre os que apresentam
o maior número de descendentes dessa etnia no Paraná.
MEMORIAL - Tais diferenciais
credenciaram a cidade a receber a sua edificação mais
emblemática: o imponente
Memorial da Imigração Japonesa, conhecido como Castelo Japonês, entre os únicos
com a sua configuração no
país. As obras iniciadas em
2008, quando das celebrações do centenário da chegada dos primeiros imigrantes, a bordo do navio Kasatu Maru, foram concluídas
em 2018, na passagem dos
110 anos.
UM RECANTO - Com sua autenticidade, a família Kobo
recebe os que chegam ao
sítio, onde não faltam atrações. Há cultivos de frutas diversas e 2,5 mil metros
quadrados de espelho d’água,

para criação de tilápias, que
fazem do lugar um recanto
em sintonia com o cenário
rural. Para quem gosta de caminhar, as incursões pelo seu
interior são convidativas, assim como as paradas para
aproveitar as diversões ali
mantidas, quase todas à
moda antiga, sob as explicações do produtor Paulo Kobo,
da filha Diva e do genro
Lauro, que residem na propriedade, onde é frequente a
visita de estudantes, grupos
de terceira cidade e turistas
de diferentes origens.
A FAMÍLIA - Viúvo de Rosa Fujihara, com quem teve três
filhas e um filho, Paulo é um
senhor bem disposto e alegre, que fala com orgulho de
sua família, da qual fazem
parte também 11 netos e um
bisneto. O genro Lauro o
acompanha na recepção aos
que chegam, enquanto Diva,
entre outras tarefas, é a responsável pela elaboração das
refeições, nas quais que não
podem faltar tilápia e lambari
fritos, acompanhados de
arroz moti.

Veja mais fotos
e vídeos acessando
o QRCode

Nascido em 1933,
Paulo se tornou
uma liderança regional
em Assaí, onde em
sua propriedade
cultiva as tradições
da cultura japonesa.
Abaixo, detalhe da
visita de representantes
da Cocamar ao
Sítio Kobo

Do Japão para o interior paulista e de lá para o Paraná
Paulo Kobo conta que os pais
Mituzo e Hinai chegaram ao
Brasil por volta de 1925, convencidos por agentes brasileiros de que seria um bom lugar
para fazer a vida. Na verdade,
os grandes produtores de café
daqui ainda se ressentiam da
falta de mão de obra na lavoura, após a abolição dos escravos no final do século
anterior.

se sentiram enganados. A propaganda sobre o país, que
tanto tinham ouvido em sua
terra de origem, não correspondia à realidade. “Eles trabalharam por dez anos em
cafezais como empregados,
sem juntar dinheiro”, conta o
produtor, que nasceu em 1933.

AVENTURA ATÉ ASSAÍ - Então,
no ano de 1947 o pai ficou sabendo que muitos conterrâneos
Segundo Paulo, seus pais se fi- seus haviam adquirido terras
xaram em Borá, interior pau- baratas em Assaí e decidiu
lista, e, com o passar dos anos, apostar no Paraná. Após com-

prar seu lote, pago em prestações a uma empresa colonizadora, mandou avisar o filho de
apenas 14 anos, que havia ficado, para trazer as 22 cabeças, cavalos e burros. “Demorou uma semana para vir de
Borá, perto de Paraguaçu Paulista, caminhando até Assaí,
mas deu tudo certo”, relembra.
UMA LIDERANÇA - Dedicado,
Paulo preferiu ficar ajudando a
família, que precisava muito
dele, em vez de seguir nos estudos, mas nunca se esquece,

com gratidão, da professora
que o ensinou a ler, escrever e
calcular. Ele se casou em 1960
e foi sendo reconhecido como
uma referência pela seriedade
com que sempre conduziu seus
negócios e também a religiosidade.
No ano de 1980, os produtores
da região confiaram a Paulo o
desafio de erguer a capela
Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro, mas não havia recursos. Sem perder tempo, ele começou a percorrer as proprie-

dades com um pequeno caminhão para pedir que os sitiantes doassem fardos de algodão. Foi assim que, após
muitas idas e vindas, o esforço
deu resultado e, graças à participação de todos, foi possível
construir a bonita capela, que
se sobressai na paisagem.
SERVIÇO – As visitas ao Sítio
Kobo devem ser programadas
pelo tel. (43) 99646-0989,
sendo o contato também possível por meio do aplicativo
WhatSapp.
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RECEITAS

A rainha da soja é, também,
uma chef de primeira
Quem já provou o carneiro no tacho cuja
receita ela própria inventou, preparado
com toda a calma no fogão a lenha, diz
ser um prato de sabor inigualável
om a sua determinação em evoluir, adotando as mais
modernas tecnologias
nas lavouras, a empresária
rural e cooperada Cecília Barros de Mello Falavigna tornou-se uma produtora de soja
consagrada na região e no
país. Nos últimos sete anos,
ela conquistou por três vezes
o primeiro lugar no Concurso
Cocamar de Produtividade de
Soja e também em três oca-

C
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siões ficou em primeiro no
Programa de Produtividade Integrada (PIN) organizado pela
Syngenta no Paraná e na Região Sul do Brasil.
Tudo isso sem contar que ela
é, igualmente, uma campeã de
produtividade de laranja, com
pomares que são considerados um brinco na região.
Quem conhece essa professora
de formação, paulista de Ribei-

Cecília Falavigna: “produto nobre que vem conquistando seu espaço”

rão do Sul, que é também dona
de casa, mãe de três filhos e
avó de quatro netos, se encanta com a sua modéstia,
simpatia, simplicidade e a
forma atenciosa com que costuma tratar a todos. E, é claro,
com o capricho que dispensa à
sua propriedade em Floraí, região de Maringá (PR). Cecília
conta que achou divertido
quando alguns jornais e revistas especializadas começaram
a chamá-la de a rainha da soja.
“Fiquei orgulhosa, mas levei
na brincadeira”, diz. Ocorre
que o honroso título a projetou
de tal forma que começaram a
chover convites para palestras
sobre a sua experiência de
vida em várias regiões do país.
No ano passado, por exemplo,
Cecília foi uma das principais
palestrantes do 2º Congresso
Nacional das Mulheres do
Agronegócio, em São Paulo,
entre tantos outros eventos.
Uma vida marcada por grandes desafios, lembra a produtora que, há pouco mais de 20
anos, sem experiência alguma
na agricultura e com os filhos
ainda pequenos, foi surpreendida pelo destino e ficou viúva.

Com atitude, ela teve o apoio
do administrador da propriedade, Waldemar Orlandelli,
para mergulhar no mundo
agro, com o desafio de aprender a produzir grãos, laranja e
fazer a gestão dos negócios.
A busca contínua pelo conhecimento, participando de
eventos técnicos na Cocamar,
tirando suas dúvidas com profissionais e adotando as melhores tecnologias, a transformaram na produtora que é
hoje. “Sempre gostei de desafios e de trabalhar com as tecnologias mais avançadas para
maximizar os resultados”, declara Cecília, que conta com o
apoio do filho Paulo César, formado em direito, mas que, a
exemplo da mãe, se deixou
Segredo é marinar o carneiro no tempero e no vinho
apaixonar pela agricultura e
está à frente de outra proprie- tão saborosa que se populari- de consumirem carne de car- produto. Fazendo isso, “não
dade da família, no mesmo zou rapidamente, agradando a neiro, um produto nobre que tem erro”, completa.
município.
todos os paladares.
vem conquistando seu esCARNEIRO NO TACHO
paço”, afirma.
Filha dos descendentes portu- Mas garante: o carneiro que
gueses, Cecília é uma expert faz daquela mesma maneira, Cecília diz preferir a carne da • 1 kg de carneiro picado em
cozinheira, que sabe preparar aos pedaços, sem pressa e criação que mantém na sua
pedaços pequenos
pratos memoráveis, alguns dos com temperos que incluem propriedade, por ter certeza do
(porção para 2 ou
quais idealizados por ela, como vinho branco, curtindo bem a frescor e qualidade. O único
3 pessoas);
o carneiro no tacho. Segundo a carne, fica ainda melhor. cuidado é, após o abate, saber • 1 colher de sal;
produtora, é comum ver por aí “Ainda não há o hábito, por retirar a glândula que confere • temperos a gosto;
o porco no tacho, uma iguaria parte das famílias brasileiras, um sabor característico ao • 250 ml de vinho
branco seco;
• óleo para fritar.
MODO DE FAZER
Marinar por pelo menos 8
horas, deixando a carne descansar no tempero e no vinho
branco. Em seguida, cozinhar
a carne até ficar bem macia e
dourada. No caso da produtora
Cecília Falavigna, a fritura
aconteceu num fogão a lenha.

Familiares e amigos saborearam o prato idealizado pela produtora

A carne vai ficar derretendo.
Sirva com arroz branco, mandioca cozida e temperada, e
salada verde.
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